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Inscripcions presencials a l’oﬁcina del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC).
Inscripcions en línia a www.llagostera.cat.
La inscripció serà efectiva en ingressar l’import del curs.
Cursos de llarga durada: només cal efectuar l’ingrés del 1r tirmestre.
Els imports dels trimestres restants es cobraran per domiciliació bancària.
Un cop fet el pagament, si no es comunica el contrari, l’alumne estarà
admès al curs i començarà amb normalitat el dia i hora estipulat.
Possibilitat de fer proves gratuïtes d’un curs. Cal trucar al telèfon del servei
corresponent per acordar dia i hora de la prova.
Per donar-se de baixa d’un curs cal emplenar i signar el full de baixa.

Són aplicables a tots els cursos i tallers.
Cada inscrit només pot optar a un descompte.
Per beneﬁciar-se d’una boniﬁcació cal inscriure’s presencialment a l’oﬁcina
del SAC, presentant la documentació acreditativa que correspongui.
S’aplicarà un 10% de descompte a:
Titulars del Carnet CLV
Família nombrosa/monoparental
Dos o més germans (<18 anys) inscrits en activitats de pagament*
Persones en situació d’atur
Persones amb discapacitat
Persones inscrites en més d’una activitat de pagament*
* El descompte s’aplicarà a partir de la segona inscripció.

· L’Àrea de Cultura es reserva el dret de variar les activitats si causes imprevistes
així ho aconsellessin.
· Si un curs o taller s’anul·la per falta d’inscrits o causa justiﬁcada, es retornarà
l’import. Però si la persona inscrita no assisteix al curs sense notiﬁcar-ne la
baixa, no es retornaran els diners.

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
Vacances de Setmana Santa: del 26 de març al 2 d’abril de 2018
Festa Major: del 18 al 22 de maig de 2018
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ESCOLA
MUNICIPAL D’ART
Tastart
Art i creativitat
Disseny i il·lustració
Pintura/escultura
Dibuix i pintura
Model viu
Aula d’artistes
Punta al coixí
Aparadorisme
Ceràmica
Edició de vídeo
Disseny gràﬁc

[pàg. 9]
[pàg. 9]
[pàg. 9]
[pàg. 10]
[pàg. 10]
[pàg. 11]
[pàg. 11]
[pàg. 11]
[pàg. 12]
[pàg. 12]
[pàg. 12]
[pàg. 13]

Iniciació a la programació
[pàg. 14]
[pàg. 14]
Fotograﬁa amb smartphone
Fotograﬁa creativa
[pàg. 14]
Serigraﬁa
[pàg. 15]
Bijuteria creativa
[pàg. 15]
Curs de costura
[pàg. 16]
Aula d’art per a alumnes amb NEE [pàg. 16]
Taller de decoracions de Nadal
[pàg. 17]
Taller de mones de Pasqua
[pàg. 17]
Creactiva’t amb nosaltres
[pàg. 17]
[Exposicions]
[pàg. 18]
[Xerrada]
[pàg. 19]

CULTURA
Aprenem a fer rataﬁa
Taller de plantes de test i jardineres
Informàtica per a gent gran
Llagostera va al Liceu!
Xerrada: Teatre. Orígens i vigència. Amb Janot Carbonell
Xerrada: La novel·la històrica, claus per interpretar-la. Amb Martí Gironell
Xerrada: Txarango. Història d’un somni
Cursos de català per a adults
Voluntaris per la llengua
Escola de Teatre del Gironès

[Can Caciques]

[pàg. 21]
[pàg. 21]
[pàg. 21]
[pàg. 22]
[pàg. 22]
[pàg. 23]
[pàg. 23]
[pàg. 24]
[pàg. 24]
[pàg. 24]
[pàg. 25]

ESPAI JOVE
CLV
Aula Reaprèn
Garantia Juvenil
Taller de beatbo
Composició musical
Taller de xapes
Curs de premonitors
Taller d’edició de vídeo
Tast de gintònics
Tast de cerveses
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[pàg. 31]
[pàg. 31]
[pàg. 31]
[pàg. 32]
[pàg. 32]
[pàg. 32]
[pàg. 32]
[pàg. 33]
[pàg. 33]

Halloween
Cupcakes i tallers del temps
Cine-fòrum
Taller de graﬁtti
Tardes d’slackline i skate
IV Campionat d’scooters
Sortida a Port Aventura
Esquiada a la Masella-Puigcerdà

[pàg. 33]
[pàg. 33]
[pàg. 33]
[pàg. 34]
[pàg. 34]
[pàg. 34]
[pàg. 34]
[pàg. 34]

BIBLIOTECA
JULIÀ CUTILLER
Xerrada:
Ciberassetjament i assetjament escolar
Xerrada:
Ús i abús de les noves tecnologies
Xerrada: Literatura i sèries de TV
Xerrada: Joc de Trons
Xerrada: El dol, un procés natural
Club de lectura per a adults

[pàg. 27]
[pàg. 27]
[pàg. 27]
[pàg. 28]
[pàg. 28]
[pàg. 28]

OBSERVATORI
CAN ROIG
Curs d’iniciació a l’astronomia
Curs d’introducció a l’evolució humana

[pàg. 37]
[pàg. 37]

ESCOLA DE
MÚSICA I DANSA

[CASINO LLAGOSTERENC]
ESCOLA DE MÚSICA
Taller de nadons i sensibilització - P3
Sensiblització: 3, 4 i 5 anys
Iniciació: 6-7 anys
Nivell elemental: a partir de 7-8 anys
Nivell mig
Joves-programa lliure / Adults
Cors infantil i juvenil
Cant coral adult

[pàg. 39]
[pàg. 39]
[pàg. 39]
[pàg. 39]
[pàg. 40]
[pàg. 40]
[pàg. 40]
[pàg. 40]

ESCOLA DE DANSA
Ballet clàssic a partir de 6 anys
Dansa creativa
Hip hop
Dansa contemporània

[pàg. 40]
[pàg. 41]
[pàg. 41]
[pàg. 42]

ÍNDEX

ESCOLA
MUNICIPAL
D’ART
PERE
MAYOL
Plaça Llibertat, 1
Tel. 972 83 19 95
escoladart@llagostera.cat
www.escoladartperemayol.cat

TASTART
[DE 4 A 7 ANYS]
L’EXPERIMENTACIÓ DE LES
ARTS PLÀSTIQUES
Dijous, de 17.30 a 19 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
80.-€/trimestre
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professora: Eva Motas
Una aula d’art on a través de l’experimentació es crearan les bases
tècniques i creatives per a la incorporació de l’art en el desenvolupament de l’infant. Treballarem
diferents llenguatges artístics (dibuix, pintura, collage, fang, construcció…) per descobrir i adquirir el
coneixement de les diferents tècniques artístiques.

ART I
CREATIVITAT
[DE 8 A 11 ANYS]
L’APRENENTATGE DE LES
ARTS PLÀSTIQUES
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
90.-€/trimestre
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professora: Anna de Gea
El nostre objectiu és facilitar als
infants les eines necessàries per

despertar-los la curiositat pel món
de les formes i els colors, i també
mostrar-los les diferents tècniques
i llenguatges artístics, i motivar-los
a cercar, investigar, trobar, inventar,
reinventar i descobrir per aprendre.
Es faran treballs individuals, en
grup i projectes amb diferents
suports i materials, tot enfocat
cap al desenvolupament creatiu, la
sensibilitat i l’aprenentatge artístic.

DISSENY I
IL·LUSTRACIÓ
PER
A JOVES
[DE 12 A 16 ANYS]
Dijous, de 16.30 a 18.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
90.-€/trimestre
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professora: Anna de Gea
Si ets jove i tens ganes de conèixer
un món on la imaginació i la creativitat no tenen límits, no t’ho pensis més i vine! Experimentarem
amb diferents materials i suports i
t’ajudarem a millorar tècnicament i
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creativament en el món del dibuix,
la il·lustració, la pintura i l’escultura. Veurem com aquestes disciplines més tradicionals també tenen
les seves aplicacions en el món del
disseny contemporani i aprendrem
a utilitzar eines per poder fer creacions en format digital. Es treballarà tant a partir d’imatges capturades amb eines digitals (càmera,
escàner, telèfon mòbil, etc.) com
amb suports gràﬁcs tradicionals.

PINTURA/
ESCULTURA
[A PARTIR DE 16 ANYS]

tècniques diverses. El seguiment
d’aquest curs és totalment personalitzat i per tant no importa el nivell o la tècnica utilitzada per cada
alumne.

DIBUIX I
PINTURA
[A PARTIR DE 16 ANYS]
Dimarts, de 9.30 a 12.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
120.-€/trimestre
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 15 alumnes
Professora: Anna de Gea

Dimarts i/o dijous, de 19 a 21.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
135.-€/trimestre (2 dies)
100.-€/trimestre (1 dia)
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 15 alumnes
Professora: Ció Abellí
L’objectiu és facilitar tots els coneixements tècnics i pràctics necessaris per a la creació d’un dibuix,
d’una pintura o d’una escultura, ja
sigui de caire realista o abstracte,
sense prejudicis formals ni estètics. Cadascú podrà escollir si prefereix fer dibuix, pintura, modelat,
o iniciar-se en aquestes disciplines. El curs ofereix la possibilitat
d’anar descobrint i desenvolupant
un llenguatge propi a partir de
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Curs de dibuix i pintura adreçat a
persones que es volen endinsar
en el món del dibuix i la pintura.
Aprendrem a posar les bases tècniques per poder realitzar un treball
artístic d’estudi: dibuix, composició, tacatge, harmonies, valors tonals i color.
El seguiment d’aquest curs és to-

talment personalitzat i per tant no
importa el nivell o la tècnica utilitzada per cada alumne.

AULA
D’ARTISTES
[A PARTIR DE 16 ANYS]

MODEL
VIU
[A PARTIR DE 16 ANYS]

Dilluns, dimarts i dijous,
de 19 a 21 h
Dimecres, de 9.30 a 12.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
50.-€/trimestre

Dilluns, de 19 a 21.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
110.-€/trimestre*
Professor: Carles Torrent

Aquest taller està pensat per a les
persones interessades en el món
del dibuix i la pintura del natural que vulguin incorporar el cos
humà en les seves creacions. Es
basa en l’observació, l’estudi i la
interpretació del cos humà a partir de models tant masculins com
femenins.
Amb aquest treball podem aprendre conceptes com l’encaix, la
composició, la proporció, l’anatomia i el ritme de les diferents posicions del cos. Pells clares, fosques,
cossos joves o no tant, homes, dones, ens ajudaran a desenvolupar
la nostra creativitat adquirint la capacitat d’observació i l’experiència
necessària per a què cadascú pugui expressar-se lliurement.
* Aquest curs té un 50% de des-

compte per als alumnes matriculats a pintura/escultura.

Les persones que ho desitgin podran fer ús de l’aula d’artistes de
l’Escola Municipal d’Art per anar-hi
a pintar o dibuixar en companyia
d’altres artistes locals.

PUNTA AL COIXÍ
Dijous, de 15.30 a 18 h
La Farinera
Curs per aprendre la tècnica i la
pràctica d’aquesta activitat tradicional catalana. La programació del
curs s’ajustarà als diferents nivells
dels alumnes per poder iniciar en
aquest art els principiants i perfeccionar el nivell dels més avançats.
Caldrà fer la inscripció en línia al
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web de l’Ajuntament (www.llagostera.cat) o presencialment al Servei
d’Atenció Ciutadana.
Per a més informació i quotes:
Grup Puntaires Llagostera (des del
6 d’octubre, qualsevol dijous a la
Farinera).

APARADORISME
[A PARTIR DE 16 ANYS]
13, 15, 20 i 22 de novembre
Dilluns i dimecres
De 14.45 a 16.45 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
Gratuït
Mínim: 8 alumnes
Professor: Pablo Paz
Àrea de Promoció Econòmica
L’objectiu d’aquest taller és descobrir noves tècniques atractives i
fàcils per la creació d’un aparador
funcional i efectiu per a la campanya de Nadal. Descobrir les noves
tendències en l’aparadorisme amb
la presentació de diferents materials i elements decoratius.

CERÀMICA
[A PARTIR DE 16 ANYS]
Del 10 de gener al 27 de juny
Dijous, de 18.30 a 20.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
100.-€/trimestre
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professora: Lourdes Ral
Enfanga’t i endinsa’t en el món de
la ceràmica. Partint de diferents
tipus de fang, podràs crear les teves pròpies peces tridimensionals.
Desenvolupa un retorn a la natura
treballant el fang amb les tècniques del xurro, del pessic i de les
plaques. Descobreix les possibilitats de les argiles de baixa i alta
temperatura, i les tècniques de
decoració amb engalba, vitriﬁcats
i esmalts.

EDICIÓ DE VÍDEO I
POSTPRODUCCIÓ
[A PARTIR DE 16 ANYS]
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
75.-€/curs sencer
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 14 alumnes
Professor: David Otero
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En aquest curs comprendrem les
bases de tot el que envolta el món
de l’edició de vídeo i post producció. El curs està plantejat per a tot
tipus de públic sense coneixements
del programari. Veurem la teoria
per entendre a què ens enfrontem
(4K/2K/baixa resolució, format, tipus de programes...) i realitzarem
un taller amb vídeos de baixa resolució jugant amb l’edició i algun
efecte, com per exemple un croma.

DISSENY
GRÀFIC
[A PARTIR DE 16 ANYS]
Aprèn les bases del disseny per
aconseguir resultats professionals
en pocs dies. El curs que et proposem està dividit en 2 parts:

MÒDUL 1
Del 10 de gener al 28 de març
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
75.-€/mòdul
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 14 alumnes
Professor: David Otero
Retoc d’imatges en mapes i maquetació (Photoshop i inDesign)
Es veurà el retoc d’imatges i teoria
de la composició gràﬁca i color. Es
faran servir programes com Photoshop/Gimp. El curs està format

per una part teòrica i una segona
completament pràctica.

MÒDUL 2
Del 4 d’abril al 27 de juny
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
75.-€/mòdul
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 14 alumnes
Professor: David Otero
Retoc d’imatges vectorials i maquetació (Illustrator i inDesign)
Iniciació al disseny vectorial i
maquetació. Per poder seguir
avançant en el món del disseny és
important la combinació de graﬁsmes (mapa de bits/vectorials) i la
seva distribució en un format (maquetació).
En aquest curs ens centrarem en
exemples per estudiar-lo i veure’n
l’estructura per llavors poder aconseguir resultats amb un equilibri
visual de caire professional. Programari: Illustrator/InkScape/Indesign/Publisher.

13

INICIACIÓ A LA
PROGRAMACIÓ
[A PARTIR DE 16 ANYS]

FOTOGRAFIA
CREATIVA
[A PARTIR DE 16 ANYS]

Del 10 de gener al 28 de març
Dimecres, de 18.30 a 20 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
75.-€/curs sencer
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 14 alumnes
Professor: David Otero

Del 5 d’abril al 28 de juny
Dimecres, de 20 a 22 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
90.-€/curs sencer
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professor: Sergi Batlle

T’interessa el món de la programació però et fa por?
En aquest curs aprendràs les bases
de la programació utilitzant un entorn simple i visual com és JavaScript i un navegador web. Es veuran exemples aplicats a jocs bàsics.
L’objectiu del taller és aconseguir
en pocs mesos entendre quines
són les bases a l’hora d’endinsar-nos en un programa complex:
variables, condicions, reiteracions,
funcions...

FOTOGRAFIA AMB
SMARTPHONE
[DE 10 A 14 ANYS]
Dissabte, 11 de novembre
De 10 a 13 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
15.-€
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professor: Sergi Batlle
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Un curs pensat per a aquelles persones que vulguin endinsar-se en
l’apassionant món de la fotograﬁa
digital. Partint d’un nivell 0, es donaran les pautes bàsiques a l’alumne perquè vagi aprenent i consolidant el funcionament de la càmera
i les normes de composició de la
imatge. A través de les sortides en
diferents situacions, l’alumne podrà posar en pràctica els coneixements tècnics adquirits. Es tracta
d’un curs amb un alt component
pràctic.
Per a aquest curs cal disposar de
càmera fotogràﬁca amb controls
manuals.

SERIGRAFIA
SOBRE TÈXTIL
I[A PAPER
PARTIR DE 16 ANYS]
Del 6 d’abril al 29 de juny
Divendres, de 17 a 20 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
135.-€/curs sencer
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professor: Sebi Subirós

Curs d’iniciació a la serigraﬁa on
a més de practicar tècniques de
creació d’imatges i estampació indicarem com muntar un petit taller
de serigraﬁa a casa de forma senzilla i econòmica.
Els alumnes aprendran les diferents tècniques per crear imatges
i estampar-les sobre samarretes,
bosses i tota mena de tèxtils, però
també sobre paper, cartó i fusta.
També rebran indicacions pràctiques per construir les seves pantalles, taula d’estampació i insoladora. Per a aquest curs no calen
coneixements previs i es facilitarà
tot el material necessari.

BIJUTERIA
CREATIVA
[A PARTIR DE 16 ANYS]
Del 6 d’octubre al 30 de març
Divendres, de 17 a 20 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
135.-€/trimestre
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professora: Laura Bergillos
Un curs de bijuteria per a aquelles
persones que busquen una alternativa a la joieria tradicional. És un
curs basat en l’experimentació on
es treballarà des del model més
tradicional ﬁns al més innovador,
amb l’objectiu de trobar un estil
propi. Es partirà d’una idea que es
realitzarà artesanalment i es crearan petites obres d’ús quotidià.
Treballarem amb materials tradicionals i amb d’altres de més nous,
reutilitzant i buscant alternatives
sostenibles per crear els nostres
propis complements.
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CURS DE
COSTURA
[A PARTIR DE 16 ANYS]
Del 2 de novembre al 28 de juny
Dimarts i dijous, de 16 a 18 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
90.-€/trimestre*
Mínim: 8 alumnes
Màxim: 12 alumnes
Professora: Paquita Nicolau

AULA D’ART PER
A ALUMNES AMB
NECESSITATS
EDUCATIVES
ESPECIALS
Una aula d’experimentació artística
on els alumnes podran desenvolupar-se lliurement per expressar-se
a través de l’art i canalitzar sensacions i emocions.

Curs bàsic de costura per aprendre a fer arrenjaments, roba de la
llar, reciclatge, cosir a mà i a màquina, fer peces de roba bàsiques,
planxar, fer acabats...
* Primer pagament: 60.-€
A partir de gener: 90.-€/trimestre

[DE 6 A 11 ANYS]
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
80.-€/trimestre
Mínim: 5 alumnes
Màxim: 8 alumnes
Professora: Eva Motas

[A PARTIR DE 16 ANYS]
Dimecres, de 10.30 a 11.30 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
Gratuït / Amb el suport de la
Fundació Ramon Noguera
Mínim: 5 alumnes
Màxim: 8 alumnes
Professora: Eva Motas
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TALLER DE
DECORACIONS
NADALENQUES
[DE 4 A 12 ANYS]
Dissabte, 15 de desembre
D’11 a 13 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
5.-€
Mínim: 8 infants
Màxim: 25 infants

CREACTIVA’T
AMB
NOSALTRES!
[DE 3 A 12 ANYS]
Vine a gaudir d’unes vacances artístiques on desenvolupar tota la
teva creativitat. Experimentarem,
aprendrem i jugarem a través del
volum, el color, la ceràmica, la música, el teatre, el cant... i crearem un
món imaginari i creatiu únic.

NADAL
Taller on els infants i els pares podran crear conjuntament objectes
diversos de caire nadalenc.
Places limitades per ordre d’inscripció.

Del 27 de desembre al 5 de gener
De 9 a 13 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
65.-€

TALLER DE MONES
DE
PASQUA
[DE 4 A 12 ANYS]
Dissabte, 17 de març
D’11 a 13 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
10.-€
Mínim: 8 infants
Màxim: 25 infants
Taller on els infants i els pares
podran crear conjuntament una
mona de Pasqua 100% artesanal.
Places limitades per ordre d’inscripció.

SETMANA SANTA
Del 26 al 29 de març
De 9 a 13 h
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
40.-€
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[EXPOSICIONS]
NOE GAYA
Del 4 al 19 de novembre
Dissabtes, diumenges i festius
D’11 a 14 h
Local Social “La Caixa”
INAUGURACIÓ:
Divendres, 3 de novembre / 19 h

va, Llambilles, Quart i Girona; i que
connectava el port guixolenc amb
la xarxa ferroviària internacional.
125 anys després es commemora
aquella ﬁta i es proposa una exposició per conèixer amb més profunditat la nostra història i plantejar
debats sobre l’actualitat, relacionats amb com assolim la mobilitat
en el present.

Exposició dedicada a l’obra de l’artista Noe Gaya, qui va tenir un accident fa 17 anys. Actualment en té
39 i en fa 5 que pinta; les ganes
de fer coses i iniciar projectes se
li han anat multiplicant en els darrers temps. Amb l’ajuda de la seva
mare, deixa ﬂuir la imaginació a
través de l’art de la pintura.

EL TREN DE LA
MODERNITAT

125 ANYS DEL TREN DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS A GIRONA
Del 2 al 31 de desembre
Dissabtes, diumenges i festius
D’11 a 14 h
Local Social “La Caixa”
INAUGURACIÓ:
Divendres, 1 de novembre / 19 h
El 2017 fa 125 anys de la inauguració del ferrocarril que unia les poblacions de Sant Feliu de Guíxols,
Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina
d’Aro, Llagostera, Cassà de la Sel-
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NABIL M’RABET
RETROSPECTIVA
Del 27 de gener al 25 de febrer
Dissabtes, diumenges i festius
D’11 a 14 h
Local Social “La Caixa”
INAUGURACIÓ:
Divendres, 26 de gener / 19 h
Exposició dedicada a l’obra del
pintor Nabil M’Rabet. Aquesta
mostra farà un recorregut per la
seva trajectòria amb obres que van
des del seu inici com a pintor a la
dècada dels 80, ﬁns a les obres que
ha creat darrerament.

JOVIART

[XERRADA]

Del 10 al 25 de març
Dissabtes, diumenges i festius
D’11 a 14 h
La Sala de Can Roure
INAUGURACIÓ:
Divendres, 9 de març / 19 h

LA HISTÒRIA DELS
COLORS, AMB
RAMON PUJOLBOIRA
Dijous, 22 de febrer
Escola Mpal. d’Art Pere Mayol
Hora: 19 h

L’Ajuntament de Llagostera, amb
la voluntat de fomentar l’art, convoca el segon Joviart amb l’objectiu de potenciar els artistes joves.

EXPOSICIÓ ESCOLA
MUNICIPAL D’ART
PERE MAYOL
Del 19 al 22 de maig (Festa Major)
De 12 a 14 h i de 18 a 21 h
Escola Mpal d’Art Pere Mayol i
La Sala de Can Roure
INAUGURACIÓ:
Dissabte, 19 de maig / 12 h
L’exposició de l’Escola Municipal
d’Art és una mostra dels treballs
realitzats pels alumnes al llarg del
curs i una oportunitat d’obrir públicament l’Escola i les seves activitats al públic que hi estigui interessat.

En aquesta xerrada Ramon Pujolboira ens explicarà el recorregut
del color en la història de la pintura, i de com es va iniciar a les cavernes aplicant el pigment només
amb aigua, ﬁns a adonar-se que
era poc durader i que aplicat amb
greix la ﬁxació es perllongava; un
fet comparable a la pintura a l’oli,
que porta de mèdium un greix reﬁnat.
Ens explicarà, a més, altres procediments com l’acrílic, les ceres...
Ens farà una demostració pràctica
amb el tremp d’ou i també farà
esmena dels diferents tipus de suport que s’han anat ideant per a
cada tècnica.
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CULTURA
Carrer Olivareta, 38
Tel. 972 83 00 05
cultura@llagostera.cat

APRENEM A
FER RATAFIA
Dissabte 28 d’abril i 2 de juny
Punt de trobada: parc de l’Estació
Hora: de 10 a 12 h
10.-€/taller sencer
Inscripció màxima: 25 persones
Col·labora: Llagostera en ﬂor

La rataﬁa és la beguda que s’obté
de la maceració de certes plantes
amb alcohol, la qual sempre serà
diferent en funció de la recepta
utilitzada; és precisament aquest
fet el que dóna molt de joc a l’hora
de buscar-ne la fórmula ideal.
Aquest
taller
consistirà
en
dues passejades pels boscos
de Llagostera amb l’objectiu
d’identiﬁcar i collir les plantes més
idònies per fer rataﬁa. En ﬁnalitzar
el taller es donaran les indicacions
pertinents per preparar-ne la
maceració: quin tipus de recipient
és el més adequat, quins licors s’hi
ha de barrejar, quant de temps
cal deixar-ho reposar... El material
necessari per al taller és un cistell o
bossa, i tisores.

TALLER DE
PLANTES DE TEST
I JARDINERES
Dissabte 17 de març i 7 d’abril
Lloc: vivers Can Ragolta
Hora: de 10 a 12 h
10.-€/taller sencer
Inscripció màxima: 20 persones
Col·labora: Llagostera en ﬂor
Les terrasses i patis ﬂorits alegren
casa nostra i els carrers, però de
fer de jardiner no tothom se’n
surt igual de bé. Aquest taller ens
permetrà conèixer les nocions
bàsiques per cuidar les nostres
plantes ornamentals i aprendre
alguns trucs perquè llueixin d’allò
més i creixin en les condicions
adequades.

INFORMÀTICA
PER A GENT GRAN
Del 4 d’octubre al 29 de juny
Iniciació:
Dimecres i divendres, de 15 a 16 h
Perfeccionament:
Dimecres i divendres, de 16 a 17 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
54.-€/trimestre
Inscripció mínima: 10 persones
Inscripció màxima: 12 persones
Professor: David Otero
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LLAGOSTERA
VA AL LICEU!
Òpera L’elisir d’amore,
de Gaetano Donizetti
Divendres, 26 de gener a les 20 h
Hora de sortida a concretar
80.-€ (entrada i autobús)
Màxim 40 persones
Inscripcions a www.cocu.cat

l’argument,
la
producció
i
anècdotes de l’òpera que s’anirà
a veure perquè el públic en tingui
tota la informació i en gaudeixi
sense perdre’s cap detall.

CONFERÈNCIA SOBRE
L’ÒPERA L’ELISIR D’AMORE
Dijous, 21 de desembre
Hora: 20 h
Sala Polivalent de la Biblioteca
Conferència oberta a tothom

XERRADA
TEATRE: ORÍGENS I VIGÈNCIA
(ELS TRES GRANS GRECS)

AMB JANOT CARBONELL I LA
COL·LABORACIÓ DE GESPA TEATRE
Liceu al territori és un projecte del
Gran Teatre del Liceu que vol acostar i fer gaudir l’òpera a tota la gent
de Catalunya. En col·laboració amb
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Llagostera i Cocu-Associació
Cultural, s’organitzarà un autobús
per assistir a la representació de
l’òpera escollida. L’autobús estacionarà davant del Liceu per deixar
i recollir el públic llagosterenc. Les
localitats estaran ubicades a platea, amb visibilitat òptima i amb un
descompte únic.
Uns dies abans, un conferenciant
es desplaçarà a Llagostera per fer
una xerrada en la què s’explicarà
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Dimarts, 21 de novembre
Teatre Casino Llagosterenc
Hora: 20 h
Per què s’empraven màscares
i coturns? Què era el deus ex
machina? D’on ve la paraula
“obscè”? I la paraula “persona”?
Sabies que Eurípides es va
empescar el concepte “espectacle”?
Per què encara ens commouen
i horroritzen alhora les històries
d’Èdip i de Medea? Coneixerem
Antígona, la primera insubmisa
de la història. I com a contrapunt:
Aristòfanes, el comediògraf que
se’n fotia del mort i de qui el vetlla.

De tot això i molt més en parlarà
durant aquesta xerrrada Janot
Carbonell, dramaturg, director i
professor de l’escola El Galliner,
amb la col·laboració de Gespa
Teatre.

XERRADA
LA NOVEL·LA HISTÒRICA,

En aquesta xerrada ens parlarà de
la ﬁna línia que separa la història
de la novel·la, com construir una
novel·la històrica, la importància de
la documentació, i els títols i autors
que han marcat el gènere (Walter
Scott, Ken Follet, Umberto Eco, Noah
Gordon, Albert Sánchez Piñol, Arturo
Pérez Reverte, Jean M.Auel...)

CLAUS PER INTERPRETAR-LA
AMB MARTÍ GIRONELL
Dijous, 18 de gener
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: 19 h

XERRADA
TXARANGO:

HISTÒRIA D’UN SOMNI
Dia i hora a concretar durant el
primer trimestre de 2018
Teatre Casino Llagosterenc

Martí Gironell i Gamero és
periodista i escriptor. Llicenciat
en Filologia Anglesa i Periodisme,
col·labora
habitualment
en
diversos mitjans de comunicació.
Entre els seus llibres publicats,
destaquen El Pont dels jueus
(2007), La venjança del bandoler,
L’arqueòleg (2010), L’últim abat
(2012) i El primer heroi (2014). El
2015 va publicar Strappo i el conte
infantil El nen dibuixat. Al 2016
va publicar Once upon a time…
Històries de Vila Conte.

L’hivern del 2010, després de
gravar una petita maqueta de
dues cançons, Txarango puja per
primera vegada als escenaris.
Comença el llarg viatge que els ha
portat a ser una de les bandes de
referència del panorama musical
català.
Hem convidat a alguns dels seus
membres perquè ens expliquin
la seva experiència vital i musical,
però sobretot per acostar-nos a
l’imaginari personal d’un grup
de joves que han assolit l’èxit
defensant la cultura i la música
com a eines bàsiques per a la
transformació social. Som un riu
que sempre avança, de la guerra
en farem dansa.
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CURSOS DE
CATALÀ PER A
ADULTS

ESCOLA DE
TEATRE DEL
GIRONÈS

Inscripcions:
19, 20 i 21 de setembre
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: de 17 a 19 h

Dimecres, de 17.30 a 19 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
23.-€/mes
Matrícula*: 46.-€
Més informació: 972 21 32 62

Cursos presencials a Llagostera:
Diversos nivells
Cursos PARLA.CAT, en línia i
semipresencials:
De nivell elemental, intermedi i de
suﬁciència
Nivell superior (C2):
A Girona, Salt o a distància
Sessió informativa:
Servei Comarcal de Català del
Gironès: 18 de setembre, a les 12 h
Conﬁrmar assistència per correu
(girones@cpnl.cat) o per telèfon
(972 21 32 62)

VOLUNTARIS PER
LA LLENGUA
Inscripcions:
Servei Comarcal de Català del
Gironès / girones@cpnl.cat
Tel. 972 21 32 62
Vols ser voluntari/ària? Vols
ser aprenent/a? Participa en el
Voluntariat per la llengua!
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L’Àrea de Cultura del Consell
Comarcal del Gironès, el Centre
de Formació Teatral El Galliner
i l’Ajuntament de Llagostera
organitzen l’Escola de Teatre del
Gironès, un projecte educatiu
adreçat a nens i nenes de 7 a 12
anys.
Fer teatre ajuda al desenvolupament personal i a la coneixença
d’un mateix. Aprendrem a tenir seguretat personal i a desinhibir-nos,
guanyarem en capacitat d’obser-

vació, expressivitat, domini del cos
i de la veu. També aprendrem a
improvisar i a treballar en equip. I,
sobretot, a imaginar...
Edat d’inscripció:
De 7 a 12 anys complerts entre l’1
de gener i el 31 de desembre de
2017.
El primer dia de classe es farà una
reunió informativa amb els pares i
mares.
Calendari:
Les classes es faran del 12 de setembre de 2017 al 18 de juny de
2018.
L’Escola de Teatre del Gironès segueix el calendari escolar pel que
fa a dies lectius i de vacances.
Inscripcions:
El període de matriculació és obert
a tothom de l’1 de juny al 29 de
setembre.
L’admissió es farà per ordre de
matriculació ﬁns a 15 alumnes. A
partir d’aquesta xifra es passarà a
formar part de la llista d’espera.
* La matrícula té un import corresponent a dues mensualitats per
avançat. Posteriorment es cobraran set domiciliacions mensuals.
Inscripcions en línia:
www.etgirones.cat

[CAN CACIQUES]
CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DE LLAGOSTERA
Carrer Olivareta, 38
Obert de dilluns a diumenge
Horari: de 10 a 14 h
www.cancaciques.cat
cancaciques@llagostera.cat
El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques és un equipament dinàmic que convida el
visitant a descobrir el passat del
poble. La vila emmurallada ens
descobreix la formació del nucli
antic de Llagostera al voltant de
l’antic castell, i El privilegi del bosc
explica, a través d’una col·lecció de
peces d’etnologia, la relació entre
l’home i el bosc, que a Llagostera
ha estat tradicionalment intensa
per la proximitat dels massissos de
Gavarres i Cadiretes i que ha donat
lloc a oﬁcis com el de carboner o el
d’escloper, i a indústries tan rellevants com la surotapera.
A més, al Centre es presenta periòdicament La Temporal, l’exposició
que posa el focus en aspectes propis de la vida domèstica, el lleure,
els oﬁcis o els costums populars de
Llagostera.
Can Caciques, viu el patrimoni!

25

BIBLIOTECA
JULIÀ
CUTILLER
Carrer Lleó I, 2
Tel. 972 83 00 08
biblioteca@llagostera.cat
www.bibgirona.cat/biblioteca/llagostera

XERRADA
CIBERASSETJAMENT i

ASSETJAMENT ESCOLAR
Dijous, 28 de setembre
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: 19 h
Els nois i noies que es troben en
el cicle superior de Primària o
a Secundària són especialment
vulnerables a patir assetjament a
l’escola (o bé a inﬂigir-lo a altres) i
també a ser víctimes de l’ús molest,
malintencionat o violent de les
noves tecnologies.
Aquesta
xerrada,
que
serà
impartida per un professional,
pretén proporcionar informació
i servir de suport a totes aquelles
persones que es troben en aquesta
situació: estudiants, pares i mares.

XERRADA
ÚS I ABÚS DE LES NOVES

Els nois i noies d’ara han nascut
en un món on les Tecnologies de
la Informació i de la Comunicació
(TIC) estan integrades en la vida
diària i són eines d’ús constant.
Amb una bona utilització poden
aportar molts beneﬁcis, però el seu
ús també comporta molts perills:
accés a informacions inadequades
o perilloses, dependència dels
aparells, etc.
Amb aquesta xerrada, impartida
per un professional, coneixerem
millor aquest món tan pròxim per
als nostres ﬁlls però de vegades
tan desconegut per a nosaltres.

XERRADA
LITERATURA I SÈRIES DE TV
DE LA NOVEL·LA FULLETONESCA A
HBO. LITERATURA I FICCIÓ TELEVISIVA
Dimecres, 8 de novembre
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: 19.30 h

TECNOLOGIES

Dijous, 5 d’octubre
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: 19 h

Es farà un recorregut per la ﬁcció
serialitzada des de les novel·les
del segle XIX ﬁns avui, aturant-nos
especialment en les relacions entre
la literatura i la ﬁcció televisiva.
La durà a terme Jordi Dorca que,
entre altres coses, és gestor
cultural, programador d’activitats
i responsable de comunicació del
Museu del Cinema de Girona.
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XERRADA
JOC DE TRONS
Dimecres, 15 de novembre
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: 19.30 h

pot viure l’ésser humà. La persona
viurà immersa en un procés on les
emocions seran molt intenses i
ﬂuctuants. Les emocions generades
per un dol no són un problema
que requereixi solució. El dol no és
una malaltia, és un procés natural
en l’ésser humà. Què és normal i
què no, que necessitem i què no
ens ajuda, quan dura un dol... A
càrrec d’Angèlica Giralt, psicòloga
clínica.

CLUB DE LECTURA
PER A ADULTS
Qui no ha sentit a parlar de Joc de
trons, la creació d’un món propi i
d’un èxit mundial indiscutible?
Jordi Dorca, gestor cultural i programador d’activitats del Museu
del Cinema de Girona, entre altres
coses, ens parlarà de la saga narrativa de Joc de trons i de la sèrie
de televisió homònima, creada per
David Benioff i D. B. Weiss.

XERRADA
EL DOL,

UN PROCÉS NATURAL
Dimarts, 28 de novembre
Sala Polivalent de la Biblioteca
Hora: 20 h
Patir una pèrdua és de les
experiències més impactants que
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Cada últim dijous de mes
Biblioteca Julià Cutiller
Aquesta activitat consisteix en reunions per comentar una obra literària triada prèviament i que els
integrants del grup han llegit. És
una oportunitat per conèixer autors i obres des de diferents punts
de vista i dins d’un ambient animat
per enriquir la lectura personal.
Actualment, el grup està tancat per
haver arribat al màxim aconsellable de participants. Si us interessa
formar-ne part, poseu-vos en contacte amb la Biblioteca.
Dijous, 26 d’octubre: El gust amarg
de la cervesa, d’Isabel-Clara Simó
Dijous, 30 de novembre: Balzac i la
petita modista xinesa, de Dai Sijie
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ESPAI
JOVE
CLV
Plaça Llibertat, 1
Tel. 972 83 19 95
joventut@llagostera.cat

AULA
REAPRÈN

GARANTIA
JUVENIL

De dilluns a divendres
De 10 a 13 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
972 83 19 95 (Mireia Malagón)
reapren@llagostera.cat

Horari d’atenció:
Dijous, de 10 a 14 h
Espai Jove CLV
972 83 19 95 (Paula Ros)
garantiajuvenil@girones.cat

Tens ganes de formar-te per ampliar el teu ventall de sortides professionals? En el seu moment no
vas obtenir el graduat escolar i ara
vols aconseguir-lo? T’interessaria
cursar un cicle formatiu? Ara pots
fer-ho a Llagostera.
L’espai educatiu Reaprèn et dóna
l’oportunitat i les facilitats per ferho amb comoditat.

Si ni estudies ni treballes i tens entre 16 i 29 anys, això t’interessa!
El programa Garantia Juvenil és
una iniciativa europea d’ocupació
per reduir l’atur juvenil que t’ofereix programes de: FORMACIÓ per
desenvolupar competències professionals, INSERCIÓ en el mercat
laboral: pràctiques o contractes laborals, EMPRENEDORIA i autoocupació, i ORIENTACIÓ laboral.

Període d’inscripcions
Graduat en Educació Secundària:
del 4 al 8 de setembre
Curs de preparació per a la prova
d’accés a CFGS:
del 19 al 26 de setembre
Cicles formatius de grau mitjà i
grau superior:
del 14 al 24 de novembre

TALLER DE
BEATBOX
[A PARTIR DE 12 ANYS]
Del 2 de novembre
al 21 de desembre
Dijous, de 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
50.-€ sense el Carnet CLV
Professor: Marc Ortín
En aquest taller aprendrem a crear
ritmes i reproduir temes i cançons
actuals amb el nostre cos.
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TALLER DE
COMPOSICIÓ
MUSICAL
[A PARTIR DE 12 ANYS]
De l’11 de gener al 22 de març
Dijous, de 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
50.-€ sense el Carnet CLV
Professor: Marc Ortín

CURS DE
PREMONITORS
[A PARTIR DE 16 ANYS]
26, 27 i 28 de març
Casa de colònies Els Arcs (Sta. Pau)
90.-€ amb el Carnet CLV
120.-€ sense el Carnet CLV
(Inclou estada, assegurança,
material i certiﬁcat del curs)

T’agradaria fer les teves pròpies
cançons? Rap, rock, pop, trap. Amb
nosaltres aprendràs a sintetitzar
idees i a plasmar-les en un paper
en forma de tema musical.

TALLER DE XAPES
DISSENYADES
AMB
TAULETES
[A PARTIR DE 12 ANYS]
Del 7 de nov. al 19 de desembre
Dijous, de 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
50.-€ sense el Carnet CLV
Professor: Marc Ortín
Sabem que t’encanten les xapes
i que encara t’agraden més per
decorar la teva motxilla, gorra o
samarreta. En aquest taller aprendràs a dissenyar, combinar colors,
dibuixar, i tot el que cal per fer les
millors xapes del món mundial.

32

T’interessa el món del lleure? El vols
conèixer de més a prop? Aprendre
jocs, tallers, danses i excursions per
fer a l’esplai o agrupament? Doncs
apunta’t! Les places són limitades.

TALLER D’EDICIÓ
DE VÍDEO
LOW
COST
[A PARTIR DE 12 ANYS]
De l’1 de febrer al 22 de març
Dijous, de 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
50.-€ sense el Carnet CLV
Professor: Marc Ortín

TAST DE
GINTÒNICS
[A PARTIR DE 18 ANYS]
Divendres, 10 de novembre
De 21 a 22.30 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
5.-€ amb el Carnet CLV
10.-€ sense el Carnet CLV

CUPCAKES I
TALLERS DEL
TEMPS
[DE 12 A 16 ANYS]
Dimarts, 19 de desembre
De 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
10.-€ sense el Carnet CLV

TAST DE
CERVESES
[A PARTIR DE 18 ANYS]
Divendres, 13 d’abril
De 21 a 22.30 h
Espai Cultural Casa de les Vídues
5.-€ amb el Carnet CLV
10.-€ sense el Carnet CLV

Taller de pastisseria creativa (fondant, buttercream...). Crearem i decorarem peces de pastisseria de la
manera més original i adaptada als
nous temps.

HALLOWEEN
[A PARTIR DE 12 ANYS]

CINE-FÒRUM
[A PARTIR DE 12 ANYS]

Dijous, 31 d’octubre
De 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
5.-€ sense el Carnet CLV

D’octubre a juny
Dilluns, de 17 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
20.-€ sense el Carnet CLV

Vine a la nostra festa de Halloween.
Gaudeix del nostre túnel del terror
i les nostres decoracions terroríﬁques.

Tardes de cinema per reﬂexionar i
debatre en grup. Vine i descobreix
una nova manera de veure pel·lícules.
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TALLER DE
GRAFITTI
[A PARTIR DE 12 ANYS]

IV CAMPIONAT
D’SCOOTERS
[A PARTIR DE 10 ANYS]

Del 12 al 26 d’abril
De 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb el Carnet CLV
50.-€ sense el Carnet CLV

Diumenge, 22 d’abril
De 10 a 14 h
Skatepark
Gratuït amb el Carnet CLV
30.-€ sense el Carnet CLV

SORTIDA A
PORT AVENTURA
Trobes que el poble és molt avorrit? T’agradaria donar-li color
d’una manera creativa?
Apunta’t al taller de graﬁtti on
aprendràs les tècniques urbanes
d’aquest art.

TARDES
D’SLACKLINE I
SKATE
Del 4 d’octubre al 30 de maig
Dimecres, de 16 a 18 h
Parc de l’Estació i Skatepark
Gratuït amb el Carnet CLV
20.-€ sense el Carnet CLV
Les millors tardes per als que us
agrada fer equilibris i passar una
bona estona.
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Octubre, data a concretar
Sortida*: 8 h (matí)
Arribada*: 4 h (matinada)
*Des del pàrquing d’El Carril
50.-€ amb el Carnet CLV
60.-€ sense el Carnet CLV
(Inclou entrada i autobús)
Vols gaudir de 14 hores seguides
de diversió? Apunta’t a la sortida!

ESQUIADA
JOVE
[LA MASELLA-PUIGCERDÀ]
Dia i hora a concretar
Sortida i arribada des del
pàrquing d’El Carril
50.-€ amb el Carnet CLV
60.-€ sense el Carnet CLV
(Inclou bus, forfait i lloguer)
Vine d’excursió a gaudir de la neu!

OBSERVATORI
CAN ROIG
Carrer Lleó I, 2
Tel. 972 83 13 12
Tel. mòbil 626 22 95 49
presidencia@astrogirona.com

CURS D’INICIACIÓ
A L’ASTRONOMIA

CURS D’INTRODUCCIÓ
A L’EVOLUCIÓ HUMANA

15 sessions de gener a maig
[1a sessió: 15 de gener]
De 20 a 22 h
Sala Polivalent de la Biblioteca i
Observatori Can Roig
Inscripció mínima: 10 persones
70.-€/curs sencer

17 sessions de gener a maig
[1a sessió: 17 de gener]
De 20 a 22 h
Sala Polivalent de la Biblioteca i
Observatori Can Roig
Inscripció mínima: 10 persones
70.-€/curs sencer

Aquest
curs
permetrà
als
alumnes introduir-se en el món
de l’astronomia tant a nivell
teòric com pràctic. Coneixeran
les característiques dels astres i
s’endinsaran en els misteris de
l’univers.
Pensat tant per als afeccionats
avançats com pels que tot just
comencen a interessar-se per
l’astronomia,
està
estructurat
en 15 sessions (12 teòriques
i 3 pràctiques) de 120 minuts
aproximadament, 3 de les quals
són sortides a l’exterior per realitzar
observacions astronòmiques amb
prismàtics i telescopi.
Les classes són multimèdia i al
ﬁnal del curs es lliura material
procedent de les observacions
realitzades durant les sortides per
a què els alumnes puguin seguir
treballant pel seu compte.

Tot seguint les petjades dels
nostres avantpassats més remots
i a l’ombra de l’evolució de les
espècies, us proposem un curs
d’iniciació a l’apassionant món de
l’evolució humana. Des de l’origen
de la vida ﬁns al naixement de la
consciència, farem un fascinant
viatge per la prehistòria on, de
la mà d’eines lítiques, treball de
laboratori, sortides de camp i
reproduccions de cranis d’homínids
fòssils, podrem entendre els
nostres orígens i, potser, el nostre
futur com a humans…
El curs consta de 15 sessions
teòriques-pràctiques i 2 sortides
de camp. El curs inclou una visita
a la Fundació MONA, Centre de
Recuperació de Primats, i una
sortida d’un dia de durada per
estudiar els principals monuments
megalítics dels massissos de les
Gavarres i l’Ardenya.

Professor: Rafael Balaguer Rosa, prehistoriador i astrònom amateur. President
d’Astrogirona, Associació Astronòmica de Girona.
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ESCOLA
DE MÚSICA
I
DANSA
[CASINO LLAGOSTERENC]
Plaça Catalunya, 6
Tel. 626 34 76 79 / 649 94 60 51
escolademusica@casino.cat
https://escolademusicadellagostera.co

ESCOLA DE
MÚSICA
L’Escola de Música de Llagostera
està formada per més d’un centenar d’alumnes de totes les edats, i
un equip de professors que et poden acompanyar en l’aprenentatge
d’una gran varietat de matèries i
instruments: violí, viola i violoncel,
piano, piano modern, guitarra clàssica i guitarra elèctrica, ﬂauta travessera, clarinet, saxo, baix elèctric
i bateria.
A l’Escola també s’imparteix orquestra i orquestra de guitarres,
llenguatge musical i cant coral,
cant individual, conjunts instrumentals, aula d’adults i combos,
guitarra d’acompanyament i cançó
i guitarra en anglès.

TALLER DE NADONS i
SENSIBLITZACIÓ - P3
Periòdicament
oferim
tallers
adreçats als més petits, per aproximar-los a la música mitjançant
cançons, jocs de falda, petites danses i audicions, acompanyats de
mares, pares o familiars.

SENSIBILITZACIÓ:
3, 4 i 5 ANYS
En els primers anys d’estudis
musicals, els nens i nenes
assisteixen a una classe setmanal
destinada al joc musical i motriu
basat en la cançó, la dansa i la
rítmica.

INICIACIÓ:
6-7 ANYS
Els alumnes comencen una
aproximació a l’instrument fent la
Roda d’Instruments. La formació
es complementa amb la classe de
Llenguatge musical, de Cant Coral i
el Conjunt Instrumental Orff.

Aquest curs 2017-2018 l’Escola
ofereix
SENSIBILITZACIÓ
i
INICIACIÓ (1a sessió) a les escoles
de Primària en horari de migdia.
Informació a l’Escola de Música i a
les AFA de les escoles.

NIVELL ELEMENTAL:
A PARTIR DE 7-8 ANYS
Els alumnes estudien un instrument
i complementen la seva formació
musical amb les assignatures de
Llenguatge Musical, Llenguatge
amb Instrument i Cant Coral.
Assignatures optatives d’Orquestra
i Conjunt Instrumental.
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NIVELL MIG
Taller d’arranjaments i harmonia
aplicada, composició i noves
tecnologies. Un itinerari dissenyat
per a què els joves es familiaritzin
de forma vivencial amb l’harmonia
pràctica i la creació musical.

JOVES / PROGRAMA LLIURE
ADULTS
Classes d’instrument, combos o
conjunts instrumentals i llenguatge
musical. Per als adults s’ofereixen
cicles d’audicions comentades o
conferències i tallers temàtics.

ESCOLA DE
DANSA
L’Escola de Dansa de Llagostera
està coordinada per un equip pedagògic format per dues ballarines
professionals titulades que combinen la seva trajectòria com a intèrprets i com a pedagogues des de
fa més de deu anys.
L’Escola, amb les seves tres professores, treballa quatre diferents
disciplines per poder oferir a nens i
nenes, nois i noies un estudis complets i multidisciplinars de dansa.

CORS INFANTIL I JUVENIL
Grup obert adreçat també a
alumnes externs, amb l’objectiu
de treballar la veu i moviment. Un
treball que es concretarà en dos
concerts anuals (Concert de Nadal
i Concert de Primavera).

CANT CORAL ADULTS
Grup obert de cant coral que
compta amb un repertori variat,
des del renaixement ﬁns a la música
actual, passant per estàndards i
clàssics de la cançó, banda sonora
i musical.
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BALLET CLÀSSIC
A PARTIR DE 6 ANYS
Nivell iniciació-intermig i nivell migavançat. Els alumnes comencen a
introduir-se en la disciplina per anar
perfeccionant la tècnica, treballant
la musicalitat, ritmes, seqüències
de moviments, col·locació i posició
del cos, elasticitat i ﬂexibilitat,
escalfaments i exercicis tècnics per

després treballar coreograﬁes al
ritme de la música.
Clàssic I
(alumnes de 1r a 3r de Primària):
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Clàssic II
(alumnes de 4t a 6è de Primària):
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Clàssic II + Puntes
Dilluns i dijous, de 16 a 17.30 h

DANSA CREATIVA
Dansa Creativa I
Per a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Les sessions estan pensades per
una durada d’una hora. Durant
aquesta hora descobrirem, a
través de jocs i exercicis, les parts
del cos i les possibilitats del
moviment. L’objectiu és passarho d’allò més bé ballant mentre
explorem els elements de la dansa
i desenvolupem les habilitats
motrius i expressives.
Dansa Creativa II
Per a nens i nenes de 6, 7 i 8 anys
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Consolidem els coneixements
adquirits en els cursos anteriors
i ampliem les seves possibilitats.

Introduïm frases de moviment
per memoritzar i poder-les ballar.
Durant l’aprenentatge utilitzem
diversos objectes i l’expressió
plàstica
per
consolidar
els
continguts que es van aprenent
al llarg del curs. Amb diferents
músiques treballarem el ritme,
la musicalitat i la coordinació,
afavorirem la relació amb un
mateix i amb els altres donant
importància a l’espontaneïtat i la
creativitat.

HIP HOP
Per a nens i nenes amb marxa que
volen adquirir noves habilitats
en un estil de dansa més urbà
inspirat en l’street dance. Les
classes comencen amb divertits
escalfaments i exercicis tècnics per
després treballar coreograﬁes al
ritme de la música, les alineacions
corporals per aconseguir la
consciència corporal necessària
per continuar la sessió sumant el
treball bàsic de la terra, les espirals,
les dinàmiques i la musicalitat,
mitjançant exercicis tècnics i la
improvisació.
Hip Hop I (de 6 a 11 anys):
Divendres, de 17.30 a 18.30 h
Hip Hop II (a partir de 12 anys):
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
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DANSA CONTEMPORÀNIA
Per a nens i nenes de 9 a 11 anys,
joves de 12 a 18 anys i adults:
Els objectius d’aquesta activitat
són la consciència corporal, els
coneixements bàsics i tècnics
per poder ballar i/o improvisar
utilitzant tots els límits físics que el
propi cos permet experimentar.
També es treballarà la dinàmica
del moviment, adonant-nos com
la quantitat d’intensitat o energia
que utilitzem ens pot anar a favor
o en contra físicament.
Finalment,
treballarem
la
musicalitat com a punt d’unió
entre el que volem expressar i el
que sentim a l’hora de ballar.
Les sessions parteixen d’un
escalfament
actiu
treballant
la ﬂexibilitat, el canvi de pes i
les alineacions corporals per
aconseguir la consciència corporal
necessària per continuar la sessió
sumant el treball bàsic de la terra,
les espirals, les dinàmiques i la
musicalitat, mitjançant exercicis
tècnics i la improvisació.
Dansa contemporània II:
Dimecres, de 19.230 a 20.30 h
Dansa Contemporània III:
Dimecres, de 16 a 17.30 h
Contemporani per a adults:
Dilluns, de 19.30 a 21 h
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Matrícula: 28.-€
Modalitat 1 hora:
26.-€/mes
Modalitat 2 hores:
45.-€/mes
Modalitat 3 hores (pack):
55.-€/mes
Modalitat 2 hores + puntes:
70.-€/mes
Contemporani adults:
35.-€/mes
Informació i inscripcions:
De dilluns a divendres
De 17 a 19.30 h
Secretaria de l’Escola de Música
Inici de curs:
Dimecres, 13 de setembre
Inici Contemporani per a adults:
Dilluns, 8 de gener

ALTRES CURSOS
PER A ADULTS
Ball actiu, Balls de Saló, Country
line, Hipopressius i relaxació,
Manteniment per a adults,
Sofrologia i meditació...
Consultar la descripció dels cursos,
horaris i preus al full informatiu
general d’activitats del Casino.

ACTIVITATS GRATUÏTES
Tertúlia ﬁlosòﬁca, Ball amb música
en directe i Grup de varietats.

