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CURSOS I ACTIVITATS

culturallagostera.cat

ÍNDEX TEMÀTIC
Projecte A-taca

ART
Espai nadons

6

UN ESPAI NADÓ ARTÍSTIC PER
A NENS I LES SEVES FAMÍLIES
DE 0 A 3 ANYS

Jugart

6

JUGUEM AMB L’ART
DE P3 A P5

Tastart

6

L’EXPERIMENTACIÓ DE LES
ARTS PLÀSTIQUES
DE 1R A 3R DE PRIMÀRIA

Art i creativitat

6

L’APRENENTATGE DE LES
ARTS PLÀSTIQUES
DE 4T A 6È DE PRIMÀRIA

Fangart

6

DESCOBRIM I EXPERIMENTEM
AMB EL FANG
DE 1R A 6È DE PRIMÀRIA

Ceràmica

Taller de graffiti

Aula d’artistes

Creactiva’t per Nadal

6
7

Creactiva’t per
Setmana Santa

Pintura

7

ADULTS (+16 ANYS)

7

ADULTS (+16 ANYS)

7

ADULTS (+16 ANYS)

7

MONOGRÀFIC
ADULTS (+16 ANYS)

Urban sketching
MONOGRÀFIC
ADULTS (+16 ANYS)

Taller de xapes

9

Halloween

11

11

CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

11

CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 17 ANYS CLV

9

9

9

CONEIXEMENT i
EDUCACIÓ
Extraescolar de robòtica

12

DE 1R A 6È DE PRIMÀRIA

12

PER A TOTES LES EDATS (MENORS DE 12
ANYS ACOMPANYATS PER UN ADULT)

Informàtica per
a gent gran

12

INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT

10

A PARTIR DE 4T DE PRIMÀRIA

Whatsapp i Telegram

12

FORMACIÓ EN TIC A LA BIBLIOTECA

10

ADULTS (+16 ANYS)

Punta al coixí

11

CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

Taller “cuina a casa meu”

FEM A MÀ
Curs de costura
per a infants

10

CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

Roboteca oberta

Curs de costura
8

Restauració de mobles

Taller de cuina

VACANCES ARTÍSTIQUES
DE P3 A 2N D’ESO

VACANCES ARTÍSTIQUES
DE P3 A 2N D’ESO

Dibuix i pintura
a l’aire lliure

8

L’EXPERIMENTACIÓ DE LES ARTS
PLÀSTIQUES COM A CANAL
D’EXPRESSIÓ EMOCIONAL
ADULTS (+16 ANYS)

Matins d’art d’estiu

Model viu

8

ADULTS (+16 ANYS)

Aula d’art per a persones
amb necessitats
educatives especials

10

MONOGRÀFIC
ADULTS (+16 ANYS)

MONOGRÀFIC
A PARTIR DE 12 ANYS

A PARTIR D’ESO

Dibuix i pintura

8

CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

Fotografia lifestyle
per a Instagram

Taller de bricolatge
CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

VACANCES ARTÍSTIQUES
DE P3 A 2N D’ESO

ADULTS (+16 ANYS)

Manga

8

CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS

10

Iniciació a la
fotografia digital
FORMACIÓ EN TIC A LA BIBLIOTECA

12
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CLV TREU SUC AL TEU CARNET JOVE!
ACTIVITAT APTA PER A INFANTS

Edició d’imatges
amb Gimp

13

FORMACIÓ EN TIC A LA BIBLIOTECA

Curs d’astronomia

13

MÚSICA
Dimarts musicals

Curs de paleoantropologia 13

CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

L’aula de filosofia
del Casino

Canto perquè vull

13

A PARTIR DE 18 ANYS

Escriptura creativa

14

PER A MAJORS DE 18 ANYS

Cursos de català
per a adults

14

Benestar amb música

Escola de Música

Voluntariat
per la llengua

A PARTIR DE 6 MESOS

TALC
Alfabetització

15
15
15
15

Reforça’t

15
16

CENTRE D’ESTUDIS
INFANTS, ADOLESCENTS I ADULTS

Pauher School

16

TOTES LES EDATS: NENS (A PARTIR
DE 3 ANYS), JOVES I ADULTS

Babel Llagostera

16

DES DE P3 FINS A ADULTS

MOT Gabinet Logopèdic

16

INFANTS, ADOLESCENTS I ADULTS

Ona centre
psicopedagògic
INFANTS, JOVES I ADULTS

17
17

17

16

Sensibilització

19

GRUPS ESTABLES
A PARTIR DE 12 ANYS, PER
A TOTES LES EDATS

Varietés

19

PER A MAJORS DE 18 ANYS

17

Biodansa

20

PER A MAJORS DE 18 ANYS

17

Bachata

Programa lliure

18

JOVES I ADULTS

Els Cors

18

Cant coral adults

18

Altres activitats
i tallers

18

20

PER A MAJORS DE 18 ANYS

Ball actiu
18

MUSICOTERÀPIA GENT GRAN

Companyia de teatre CLV

17

Aprenentage musical
de nivell mig

MUSICOTERÀPIA, PER
A JOVES I ADULTS AMB
NECESSITATS ESPECIALS

19

DE 7 A 12 ANYS

19

DE 6 A 12 ANYS

TALLER DE NADONS
DE 0 A 3 ANYS

Escola de Teatre
del Gironès

Curs d’iniciació al
teatre per a adults

P4 I P5

Aprenentatge musical
de nivell elemental

19

17

P2 I P3

Aula reaprèn

L’Aula

Sensibilització

Taller de màgia
CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

MUSICOTERÀPIA
PER A MAJORS DE 18 ANYS

Nadons

Alfabetització
i llengua catalana
per a nouvinguts

17

PER A MAJORS DE 18 ANYS

CURSOS TRIMESTRALS

15

ARTS ESCÈNIQUES

20

PER A MAJORS DE 18 ANYS

Ballar per fer salut

20

PER A MAJORS DE 60 ANYS

Escola de Dansa
Dansa creativa

20
20

PER A NENS I NENES DE P3, P4 I P5

Dansa creativa II

21

PER A NENS I NENES DE 1R,
2N I 3R DE PRIMÀRIA

Dansa clàssica

21

I I II DE 1R A 6È DE PRIMÀRIA,
III A PARTIR DE 1R D’ESO

Dansa contemporània
PER A NENS , JOVES A PARTIR DE 9
ANYS I ADULTS A PARTIR DE 18 ANYS

21

ÍNDEX TEMÀTIC
Dansa urbana
- hip hop

21

HIP HOP I 1R, 2N I 3R DE PRIMÀRIA
HIP HOP II 4T I 5È DE PRIMÀRIA
HIP HOP III A PARTIR DE
6È DE PRIMÀRIA

Altres tallers

21

DANSA AMB NADONS
DE 0 A 2 ANYS

Grup II

23

NASCUTS ELS ANYS 2012, 2011,
2010, 2009, 2008 I 2007

Escola de voleibol

A PARTIR DELS 4 ANYS

24

A PARTIR DE 1R ESO

Scooter freestyle
Grup I
Grup II

24
24
24

ANYS 2010-2009

ESPORT

7è Campionat d’scooter

22

Tastets de
psicomotricitat

22

Infantil 2

Pista oberta

22

NASCUTS EL 2020

Infantil 3

Motricitat bàsica

22
22
22

23

23

DESCOBRIMENT I PROGRÉS
NASCUTS ELS ANYS 2014,
2013, 2012 i 2011

Escola d’atletisme
Grup I
NASCUTS ELS ANYS 2016,
2015, 2014 I 2013

25

Sessions de
marxa nòrdica

25

Tècnica corporal /
moviment
Hipopressius
entrenament funcional
Gimnàstica per a adults

25

27

Vols aprendre a patinar? 27
Escola d’equitació

27

Introducció i
sensibilització

27

Equitació

27

Equip de competició

27

Escola de ciclisme
A roda Club Esportiu
Llagostera

27

DE 5 A 16 ANYS

28

26

Espai jugar en família

28

26

FOMENT I PRÀCTICA DEL BÀSQUET

ADREÇAT A INFANTS
D’ENTRE 0 I 6 ANYS

Tarda de jocs de taula

28

CÀPSULES COMUNITÀRIES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

PILATES

Club Bàsquet Llagostera

SOCIETAT
Oferta d’instal·lacions
esportives

HATA IOGA TRADICIONAL

23

Patinatge artístic

25

A PARTIR DE 60 ANYS

Altres activitats
23

Club Patinatge Llagostera 27

A PARTIR DE 18 ANYS

PER A MAJORS DE 18 ANYS

EXPERIMENTACIÓ
NASCUTS ELS ANYS 2016 i 2015

Multi esport II

24

PER A MAJORS DE 18 ANYS

EXPLORACIÓ
NASCUTS ELS ANYS 2018 i 2017

Multi esport I

24

CÀPSULES ESPORTIVES CLV

Ioga

26

FUTBOL

A PARTIR DE 4 ANYS

A PARTIR DE 16 ANYS

NASCUTS EL 2019

Escola de l’esport

24

CÀPSULES ESPORTIVES
A PARTIR DE 12 ANYS

Cal·listènia

C.F. Base Llagostera

A PARTIR DE 4 ANYS

CÀPSULES ESPORTIVES
PER A TOTES LES EDATS

Canguratge
d’acompanyament en el
trajecte cap a fer esport

G.E. Bell Matí / escoleta trail
running Llagostera
26
DE 4 A 18 ANYS

A PARTIR DE 2011 EN ENDAVANT

DANSA AMB FAMILIA

Club Taekwondo Llagostera 26

26

Castanyada Jove
CÀPSULES COMUNITÀRIES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

28
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CLV TREU SUC AL TEU CARNET JOVE!
ACTIVITAT APTA PER A INFANTS

Jornada intercultural

28

CÀPSULES COMUNITÀRIES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

Grup Lila. Acció
feminista de Llagostera

29

GRUPS ESTABLES
A PARTIR DE 12 ANYS

Formació pràctica
per a entitats

29

Fundació Xarxa

29

Meeple Llagostera

29

Casal Parroquial
Llagosterenc

29

Esplai El Papu - Tisores

30

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI
DE LLAGOSTERA

El Butlletí de Llagostera

30

Càritas Llagostera

30

Oncolliga Llagostera

30

Creu Roja

Llagostera en flor

ASSEMBLEA LOCAL
LLAGOSTERA - CASSÀ

+INFORMACIÓ
INSCRIPCIONS DE L’ÀREA DE
CULTURA, JOVENTUT, EDUCACIÓ
I ESPORTS.
CULTURA, JOVENTUT I EDUCACIÓ:
Inscripcions a culturallagostera.cat
ESPORTS:
Inscripcions a llagostera.cat
Possibilitat de fer proves gratuïtes de les
activitats. Cal trucar al telèfon del servei corresponent per acordar dia i hora de la prova.
Per donar-se de baixa d’una activitat cal
notificar-ho enviant un correu electrònic
a inscripcions@llagostera.cat

BONIFICACIONS:
Són aplicables a totes les activitats de pagament organitzades per l’ajuntament.
Cada inscrit només pot optar a un descompte. Aquest descompte és incompatible
amb la línia de subvencions universals d’activitats extraescolars.

30

AFA El Carrilet i el Niu

31

AFA Escola Lacustària

31

AFA Escola Puig
de les Cadiretes

31

AMPA Institut
de Llagostera

31

SECCIÓ LOCAL FUNDACIÓ
PRIVADA ONCOLLIGA GIRONA

ASSOCIACIÓ JOCS DE TAULA

29

G.E. Bell Matí

30

S’aplicarà un 15% de descompte a:

FESTIUS:

△ Família nombrosa/monoparental
△ Persones en situació d’atur
△ Persones amb discapacitat

VACANCES DE NADAL:
Del 21 de desembre de 2022 al 7 de gener
de 2023

Tots els descomptes s’hauran d’acreditar
amb la documentació corresponent en el
moment de fer la inscripció.

VACANCES DE SETMANA SANTA:
Del 3 al 10 d’abril de 2023

IMPORTANT:
L’Ajuntament de Llagostera es reserva el
dret de variar les activitats si causes imprevistes així ho aconsellessin.
Només es retornarà l’import de la
inscripció si una activitat s’ha hagut
d’anul·lar per falta d’inscrits. No
s’abonarà l’import de cap activitat de
què l’usuari es doni de baixa per motius
personals.
S’atendran les sol·licituds per ordre de formalització de les inscripcions.
La inscripció quedarà formalitzada en el moment en què s’efectuï el pagament de la quota.
No es podrà començar l’activitat
haver fet la inscripció.

FESTA MAJOR:
Del 26 al 30 de maig de 2023

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DE
LES ESCOLES DE LLAGOSTERA:
31 d’octubre
5 de desembre
17 i 20 de febrer
Els festius dels dies de lliure disposició de
les escoles de Llagostera només afecten:
CULTURA, JOVENTUT I EDUCACIÓ:
A les activitats per a infants i joves
ESPORTS:
Escola de l’Esport l’Escola d’Atletisme i
l’Escola de voleibol i scooter

sense
Núm. dipòsit legal: DL GI 1235-2022

ART
Espai
nadons
UN ESPAI NADÓ ARTÍSTIC PER A
NENS I LES SEVES FAMÍLIES
DE 0 A 3 ANYS
Vine a compartir la descoberta del color,
del gravat i de les sensacions del fang i la
pintura. Els vostres fills/es descobriran el
plaer de posar les mans a la terra i a fer-ne
petites formes, monotips amb gravat amb
peus, colzes i mans, el gust pel color, els seus
canvis i les taques amb les mans. Tot amb
pintures i pastes de modelatge per a primers
descobridors. Gaudeix de les seves primeres
experiències amb l’art al seu costat.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimarts, de 16 a 17 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
70 €/trimestre
Professora: Lourdes Ral
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Jugart
JUGUEM AMB L’ART
DE P3 A P5
Ens endinsarem al món artístic a través del
conte i la manipulació. Jugarem amb els
materials, per acostar-nos a la pintura i el
dibuix. Ens omplirem les mans de fang i de
colors per descobrir els tons, les dimensions
i farem la nostra representació del món.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimarts, de 17.15 a 18.45 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol

80 €/trimestre

3 OCTUBRE - 22 JUNY

Professora: Lourdes Ral

Dilluns, de 17.15 a 19.15 h

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Escola Municipal
d’Art Pere Mayol

Tastart
L’EXPERIMENTACIÓ DE LES
ARTS PLÀSTIQUES
DE 1R A 3R DE PRIMÀRIA
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.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dijous, de 17.15 a 18.45 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
80 €/trimestre
Professora: Eva Motas
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

90 €/trimestre
Professora: Carmela Llobet
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Fangart
DESCOBRIM I EXPERIMENTEM
AMB EL FANG
DE 1R A 6È DE PRIMÀRIA
Enfanga’t i endinsa’t en el món del volum
a través del fang. Descobrirem la matèria,
hi jugarem, la transformarem i experimentarem. Treballarem tècniques bàsiques per
a la realització de les peces, practicarem
amb el torn, modelat, dibuix sobre rajoles,
esgrafiats, textures i gravats. Les peces es
pintaran, esmaltaran i couran amb l’acabat
ceràmic.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimecres, de 17.15 a 18.30 h

Art i
creativitat
L’APRENENTATGE DE LES ARTS
PLÀSTIQUES
DE 4T A 6È DE PRIMÀRIA
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.

Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
80 €/trimestre
Professora: Lourdes Ral
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Ceràmica
ADULTS (+16 ANYS)
Endinsa’t en el fang, posa les mans a la terra
i descobreix com activar la teva creativitat.
Amb el gres aprendrem les tècniques del
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ART
pessic, del xurro, modelatge, les planxes i
a comprendre aquest art. I en podrem realitzar peces per a ús domèstic i escultòriques. Realitzarem les nostres tasses, bols,
plats… tot pintant les peces i esmaltant-les
amb les nostres pròpies receptes. Gaudeix
d’un art prehistòric i mil·lenari dins d’un
context contemporani de la ceràmica.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dimecres, de 18.30 a 21.00 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
140 €/trimestre
Professora: Lourdes Ral
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

d’Art Pere Mayol
90 €/trimestre

Escola Municipal
d’Art Pere Mayol

Professora: Nipponia

120 €/trimestre

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Professora: Mar Vivó

Pintura
ADULTS (+16 ANYS)
L’objectiu és facilitar tots els coneixements
tècnics i pràctics necessaris per a la creació
d’un dibuix o d’una pintura ja sigui de caire
realista o abstracte, sense prejudicis formals ni estètics.
No calen coneixements previs.

3 OCTUBRE - 30 JUNY

Manga
A PARTIR D’ESO
Taller dirigit a tots aquells aficionats al
còmic japonès i al dibuix en general que vulguin adquirir les tècniques fonamentals més
emprades en el manga i l’anime.
S’hi tracten aspectes com: la cara, el cos i
les proporcions, les extremitats d’humans i
animals, expressions facials, tipus de personatges, les accions, com planificar una història curta (yon koma manga) o llarga, idees
per a decidir arguments, la velocitat en les
vinyetes, els paisatges de fons, variacions en
les diferents tipologies de manga, etc.
Taller molt pràctic on cadascú dibuixa al
seu nivell, aplicant les tècniques apreses i
dibuixant i creant obres pròpies.
Algunes sessions també mostren el dibuix
manga sobre tablet i ordinador.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dilluns, de 17.15 a 19.15 h
Escola Municipal

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Model viu
ADULTS (+16 ANYS)
Aquest taller es basa en l’observació, l’estudi i la interpretació del cos humà a partir
de models tant masculins com femenins.
Aprendrem conceptes com l’encaix, la composició, la proporció, l’anatomia i el ritme de
les diferents posicions del cos.

3 OCTUBRE - 30 JUNY

Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
140 €/trimestre (2 dies)
100 €/trimestre (1 dia)

Dilluns, de 9.30 a 12 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
120 €/trimestre

Professora: M. Àngels Feliu

Professora: Mar Vivó

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Dibuix i
pintura
ADULTS (+16 ANYS)
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, harmonies, valors tonals i color.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dimarts, de 9.30 a 12.30 h

Dibuix i
pintura a
l’aire lliure
MONOGRÀFIC
ADULTS (+16 ANYS)
L’objectiu d’aquest curs és generar un espai
d’experimentació i de recerca de diferents
materials, tècniques i suports on els participants puguin ampliar el ventall de possibilitats a l’hora de crear.
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ART
Es treballarà a l’aire lliure per tal de perfeccionar o iniciar-se en la tècnia de dibuix al
natural. No calen coneixements previs.

2 MARÇ - 25 MAIG
Dijous, de 9.30 a 12.30 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
140 €/curs
Professora: Mailén Navas
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Urban
sketching

Projecte
A-taca
CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS
El 2023 els joves de Llagostera tindreu
l’oportunitat de tornar a participar en un
gran projecte d’art urbà on l’art s’apodera
dels carrers, de les places i dels nostres
cors. Durant 2 dies tindreu l’oportunitat de
compartir aquesta experiència amb un gran
artista i amb els vostres amics i amigues.
El projecte culminarà amb una pintada al
carrer per celebrar el Dia Internacional de
l’Art, al mateix moment que també es realitzarà l’acció a altres pobles del territori.

ABRIL
A concretar

MONOGRÀFIC
ADULTS (+16 ANYS)

Espai Jove CLV i espai
urbà de Llagostera

En aquest monogràfic tractarem: La composició i l’ús de l’espai en blanc com a recurs
narratiu, la línia, la taca, les aquarel·les i la
teoria bàsica del color. La perspectiva, la
llum i l´ombra, la creació de volum a través
dels clarobscurs, la recerca de l´estil propi i
trencar amb les normes.

Gratuït
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Dimecres, de 10 a 13 h

Taller de
graffiti

Escola Municipal
d’Art Pere Mayol

CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV

90 €

Vols conèixer les tècniques del grafitti de la
mà d’un artista urbà? T’agradaria posar color
al poble de Llagostera? Aquest és el teu espai!

14 SETEMBRE - 26 OCTUBRE

Professora: Sarai Aleman
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

NOVEMBRE
De 16 a 19 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Fotografia
lifestyle per
a Instagram
MONOGRÀFIC
A PARTIR DE 12 ANYS
La fotografia lifestyle és un gènere fotogràfic
que s’ha posat de moda els últims anys gràcies a les xarxes socials. Consisteix en capturar moments quotidians d’una manera
artística i estèticament atractiva. En aquest
curs aprendrem a capturar aquests moments del dia a dia d’una manera creativa
i bonica. Coneixerem normes bàsiques de
composició, captura i edició fotogràfica així
com què podem fer per crear una sèrie de
fotos de la mateixa estètica.

6 OCTUBRE - 10 NOVEMBRE
Dijous, de 18 a 20 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
70 €/curs
Professora: Paula Nuell
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Aula
d’artistes
ADULTS (+16 ANYS)
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.
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ART
3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns, dimarts i dijous,
de 19 a 21 h, i de dilluns a
divendres de 10 a 14 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
50 €/trimestre
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Creactiva’t
per Nadal
VACANCES ARTÍSTIQUES
DE P3 A 2N D’ESO
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.

Aula d’art
per a
persones
amb
necessitats
educatives
especials
L’EXPERIMENTACIÓ DE LES
ARTS PLÀSTIQUES COM
A CANAL D’EXPRESSIÓ
EMOCIONAL
ADULTS (+16 ANYS)

22 - 30 DESEMBRE
2 - 6 GENER
De 9 a 13 h

26 JUNY - 28 JULIOL

A concretar

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Quota 1 setmana solta:
Quota 2 setmanes:
Quota 3 setmanes:
Quota 4 setmanes:
Quota 5 setmanes:
Quota 6 setmanes:
Quota 7 setmanes:

Creactiva’t
per Setmana
Santa

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.

Vine a gaudir d’unes vacances artístiques on
desenvolupar tota la teva creativitat.

3 - 6 ABRIL

Gratuït

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Passa un estiu creatiu amb els Matins d’Art.
Vine a descobrir un món artístic on l’art, el
teatre, la dansa i la música es barregen en un
procés de creació comunitària.

100 €

OCTUBRE - MAIG

Professora: Eva Motas

VACANCES ARTÍSTIQUES
DE P3 A 2N D’ESO

De 9 a 13 h

VACANCES ARTÍSTIQUES
DE P3 A 2N D’ESO

Escola Municipal
d’Art Pere Mayol

Matins d’art
d’estiu

Escola Municipal
d’Art Pere Mayol

Una aula d’experimentació artística on els
alumnes podran desenvolupar-se lliurement per tal d’expressar-se a través de l’art
i canalitzar sensacions i emocions.

Dimecres, de 10.30 a 12 h

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

De 9 a 13 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
55 €

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

80 €
150 €
200 €
250 €
290 €
340 €
390 €

FEM A MÀ
Curs de
costura per
a infants
A PARTIR DE 4T DE PRIMÀRIA
Curs bàsic de costura on els infants
aprendran a reciclar, cosir a mà i a màquina,
fer peces de roba bàsiques, planxar, fer
acabats...

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Divendres, de 17.15 a 19.15 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
90 €
Professores: Paquita
Nicolau i Eugènia Riera
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Curs de
costura
ADULTS (+16 ANYS)
Curs bàsic de costura on aprendràs a fer
arranjaments, roba de la llar, reciclatge,
cosir a mà i a màquina, fer peces de roba bàsiques, planxar, fer acabats...

Matí
3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dijous, de 9.30 a 12.30 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
70 €
Professores: Paquita
Nicolau i Eugènia Riera

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Tarda
3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dimarts i dijous, de
15.30 a 18.00 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
90 €
Professores: Paquita
Nicolau i Eugènia Riera
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Punta al
coixí
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.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dijous, de 15.30 a 18 h
Local Social “La Caixa”
Preu: 23 €/mes
Matrícula: 23 €
Posteriorment es cobraran
vuit domiciliacions mensuals
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
En línia a culturallagostera.
cat o presencialment a
l’Ajuntament de Llagostera
(Servei d’Atenció Ciutadana).

Més informació i quotes:
Grup Puntaires Llagostera
(des del 6 d’octubre, qualsevol
dijous a la Farinera)

Taller de
bricolatge
CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Ets un o una manetes? T’agrada arreglar
mobles? Pintar parets i fer servir diferents
eines? Aquest és el teu taller!

19 I 26 GENER
De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Restauració
de mobles
MONOGRÀFIC
ADULTS (+16 ANYS)
L’alumnat realitzarà una part teòrica i una
part pràctica sobre les peces que s’han de
restaurar, on s’aprendrà a reconèixer materials, tècniques, productes i tot el procés de
restauració de mobles. Si es té un moble que
no agrada i que no s’adapta a la decoració de
casa, es pot reciclar i donar-li una nova utilitat. Les pràctiques es realitzen sobre mobles que l’alumnat ha de portar.
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FEM A MÀ
7 OCTUBRE - 16 DESEMBRE
Divendres, de 16.30 a 19 h
La Reserva
110 €/curs
Professora: Miracles Boada
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Halloween
CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Vine a gaudir del Halloween amb nosaltres!
Taller de carbasses de Halloween, sessió de
cinema de terror i preparació de la festa de
halloween que culminarà amb un passatge
del terror. T’ho perdràs??

18, 25, 27 OCTUBRE

Taller de
xapes
CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Sabem que t’encanten les xapes i que t’agrada
encara més decorar la teva motxilla, gorra o
samarreta amb elles. En aquest taller aprendràs a dissenyar, dibuixar i estampillar les
millors xapes que et puguis imaginar!

15 I 22 DESEMBRE
De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Taller de
cuina
CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Un clàssic a l’Espai jove. Vine a conèixer
unes receptes senzillíssimes i superbones!
Desperta el màster xef que portes a dins,
te’n lleparàs els dits!

GENER - JUNY
Primer dijous de mes
De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Taller “cuina
a casa meu”
CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 17 ANYS CLV
Amb aquest taller per a joves que s’hagin
emancipat o que pretenen fer-ho, es vol presentar una cuina saludable, de proximitat,
econòmica i senzilla amb l’ajuda d’una persona professional en el sector.

25 NOVEMBRE i 2 DESEMBRE
De 19 a 21 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

CONEIXEMENT i EDUCACIÓ
Extraescolar
de robòtica
DE 1R A 6È DE PRIMÀRIA
Desenvoluparem diversos projectes on els
alumnes hauran d’utilitzar les seves habilitats per dissenyar i crear les solucions als
reptes plantejats. Crearem robots, experimentarem amb la mecànica, programarem...
Tot això dins d’un espai educatiu i lúdic.
Robòtica de competició: l’emoció de la
competició a l’extraescolar! Pels que tinguin ganes i els més experimentats els
proposarem endinsar-se en la robòtica de
competició amb Lego o Vex. En els reptes
de competició els infants construiran, conduiran i programaran els seus robots amb
l’objectiu de superar diverses missions.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimecres, de 17.15 a 18.45 h
Casa de les Vídues (Aula CRT)
80 €/trimestre
Mínim: 8 places
Màxim: 12 places
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Roboteca
oberta
PER A TOTES LES EDATS
(MENORS DE 12 ANYS
ACOMPANYATS PER UN ADULT)
Obert els divendres per venir a fer tastets
tecnològics tota la família (robòtica, programació, creació de videojocs, disseny 3D…).
Les nenes i nens podran fer les seves creacions i se’ls proposarà reptes on hauran
d’aplicar la seva creativitat i imaginació.

3 OCTUBRE - 30 JUNY

10 NOVEMBRE

Divendres, de 17.15 a 19 h

De 10 h a 13 h

Casa de les Vídues (Aula CRT)

Biblioteca Julià Cutiller

Accés lliure i gratuït

Gratuït

Informàtica
per a gent
gran
INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT
Els grups podran variar depenent de les
persones inscrites i del nivell de cadascú.
Els grups s’adaptaran a les condicions de seguretat per a la Covid-19 que siguin d’obligat
compliment.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Iniciació: Dimecres i divendres,
de 15 a 16 h
Perfeccionament: Dimecres
i divendres, de 16 a 17 h
Casa de les Vídues
60 €/trimestre

Places limitades
La biblioteca es reserva el
dret de cancel·lar el curs si no
s’arriba al mínim d’inscripcions
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat
*Projecte coordinat pel Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona

Iniciació a la
fotografia
digital
FORMACIÓ EN TIC A LA
BIBLIOTECA
Conèixer la fotografia digital. Utilitzar un
programa editor d’imatges: el Gimp

17 NOVEMBRE

Professor: David Otero
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Whatsapp i
Telegram
FORMACIÓ EN TIC A LA
BIBLIOTECA
Conèixer els xats individuals i els de grup.
Semblances i diferències entre WhatsApp i
Telegram. Enviar i rebre fotos, vídeos i àudios. Trucades i videotrucades des de l’app

De 10 h a 13 h
Biblioteca Julià Cutiller
Gratuït
Places limitades
La biblioteca es reserva el
dret de cancel·lar el curs si no
s’arriba al mínim d’inscripcions
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat
*Projecte coordinat pel Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona
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CONEIXEMENT i EDUCACIÓ
Edició
d’imatges
amb Gimp

per tal que els alumnes puguin seguir
treballant pel seu compte.

GENER - MAIG
Dilluns, de 20 a 22 h

FORMACIÓ EN TIC A LA
BIBLIOTECA

Inici del curs:
Dilluns, 10 de gener

Conèixer un programa editor d’imatges: el
Gimp. Modificar imatges. Utilitzar els filtres.

Sala Polivalent de la Biblioteca
Julià Cutiller i Observatori
astronòmic Can Roig

24 NOVEMBRE

75 € el curs sencer

De 10 h a 13 h

Mínim: 10 persones

Biblioteca Julià Cutiller

Professor: Rafael Balaguer
Rosa, prehistoriador
i astrònom. President
d’Astrogirona, Associació
Astronòmica de Girona

Gratuït
Places limitades
La biblioteca es reserva el
dret de cancel·lar el curs si no
s’arriba al mínim d’inscripcions
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Informació i inscripcions:
M. 626 229 549 
presidencia@astrogirona.com
Programa del curs:
astrogirona.cat/cursos

*Projecte coordinat pel Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona

Curs de
paleoanCurs
d’astronomia tropologia
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 un mínim de 16 sessions,
teòriques i pràctiques) de 120 minuts
aproximadament, 4 de les quals són sortides
a l’exterior per a 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

Tot seguint les petjades dels nostres
avantpassats més remots i a l’ombra de
la l’evolució de les espècies, una idea
revolucionària que va canviar la concepció
que nosaltres mateixos teníem de l’ésser
humà i del lloc que ocupa a l’univers, 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 d’un mínim de 24 sessions
(teòriques i pràctiques) de 120 minuts i dues
sortides de camp. Durant les pràctiques
de craniometria i antropologia física
coneixerem detalladament com eren els
nostres avantpassats, i també nosaltres
mateixos. 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.

GENER - JUNY
Dijous, de 20 a 22 h
Inici del curs:
Dijous, 13 de gener
Sala Polivalent de la Biblioteca
Julià Cutiller i Observatori
astronòmic Can Roig
85 € el curs sencer
Mínim: 10 persones
Professor: Rafael Balaguer
Rosa, prehistoriador
i astrònom. President
d’Astrogirona, Associació
Astronòmica de Girona
Informació i inscripcions:
M. 626 229 549 
presidencia@astrogirona.com
Programa del curs:
astrogirona.cat/cursos

L’aula de
filosofia
del Casino
A PARTIR DE 18 ANYS
L’Aula de Filosofia es reuneix cada segon
dimecres de mes, d’octubre fins a juny, per
tractar qüestions relatives a la filosofia de
tots els temps. S’escullen diferents filòsofes
i filòsofs, humanistes contemporanis i/o
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CONEIXEMENT i EDUCACIÓ
antics que tenen o han tingut una gran influència en el pensament de l’època actual.
En les sessions s’interpreta el conjunt de les
idees i conceptes filosòfics en el seu marc
històric i social, així com el procés pel qual
han esdevingut idees cabdals en la nostra
manera de pensar.
La manera de procedir és la d’un club de
lectura amb la particularitat que la forma
narrativa predominant és l’assaig. Un llibre
o un tema pot durar més d’una sessió perquè
es vol posar èmfasi en el pensar lent, en la
degustació i digestió adequades, contràriament al degoteig constant d’informació a la
qual ens trobem exposats en els medis més
habituals i quotidians.
Per cada sessió estan previstos textos o parts
de llibres que els tertulians hauran d’aconseguir o bé se’ls facilitarà. En tot cas, sempre
es donaran totes les referències necessàries.
L’estructura és dinàmica i canviant així com
els temes i l’autoria. Tot és susceptible de ser
qüestionat, és a partir d’aquesta premissa
que s’escullen les autores i els autors.
També es faran un mínim de dues sessions
anuals amb la participació de diversos
autors o autores, especialistes d’un tema
d’interès filosòfic en concret. L’objectiu és
consolidar encara més aquesta proposta de
lectura d’uns textos que difícilment tenen
cabuda en altres reunions culturals, sinó és
en cercles acadèmics, per la seva dificultat i,
a vegades, por a enfrontar-se a aquest tipus
de qüestions.

Coordinació:
Cristina Montiel Pérez
montiel.cristina@gmail.com
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Escriptura
creativa
PER A MAJORS DE 18 ANYS
El curs d’Introducció a l’escriptura creativa
s’adreça a totes les persones interessades
en la creació literària sigui quina sigui la
seva finalitat: publicar llibres, presentar-se
a premis, escriure un diari personal, concebre contes o novel·les o, simplement, voler
escriure millor. Està obert a qualsevol nivell
i no cal experiència prèvia, ja que inclou les
tècniques necessàries per aconseguir un domini bàsic de la matèria.
L’objectiu és conèixer les tècniques literàries
que permetin crear els propis relats, llegir i
analitzar de manera diferent les narracions
dels altres escriptors o companys, trobar la
pròpia veu com a narrador i descobrir diferents maneres d’expressar-se.

Per a més informació podeu escriure a la
mateixa adreça exposant els vostres dubtes
i peticions sobre l’activitat.

La metodologia pren com a eix vertebrador
el relat curt, tot i que els temes proposats es
poden fer extensius a altres gèneres com la
novel·la. L’estructura del curs comprèn unitats didàctiques amb una part teòrica, recomanació de llibres i un exercici relacionat.
Un cop escrita la narració, els alumnes la podran llegir a classe i entregar-la al professor,
el qual li retornarà corregida. Una setmana
abans de cada sessió s’enviarà per correu
electrònic els escrits que es comentaran,
així com el material didàctic pertinent.

INICI 12 OCTUBRE

6 OCTUBRE - 24 NOVEMBRE

Per participar, el que cal és curiositat i tenir
ganes d’aprendre a pensar per tal d’acostar-nos a altres perspectives ideològiques i
entendre per quins processos de pensament
s’ha arribat a les diferents conclusions.

Segon dimecres de cada
mes de 20.30 a 22 h

Dijous, de 18 a 19.30 h, o
divendres, d’11 a 12.30 h

Socis: 40 € / anuals
No socis: 70 € / anuals

120€ / 8 sessions
Professor: Joan Cardona

Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Cursos de
català per
a adults
CURSOS TRIMESTRALS
Diversos nivells: De curs inicial a C2. Diverses modalitats: cursos presencials, virtuals i en línia

SETEMBRE - DESEMBRE
GENER - MARÇ
ABRIL - JUNY
Inscripcions en línia a:
cpnl.cat/cursos-de-catala
Procés d’inscripció setembre:



Del 5 al 26 de juliol i del 5
al 8 de setembre fes una
prova per saber el teu nivell
de català: cpnl.cat/nivell



Inscripció antics alumnes:
12 i 13 de setembre
Inscripció alumnes nous:
14, 15 i 16 de setembre
cpnl.cat/inscripcio



Accedeix a l’entorn virtual
cpnl.cat/alumnes

Consulta les dates per als
altres període d’inscripció.
Suport presencial per a les
inscripcions: Casa de les Vídues
(pl. de la Llibertat, 1)
Antics alumnes:
13 de setembre, d’11 a 13 h
Alumnes nous:
14 de setembre, de 16 a 18 h
Per a més informació:
Servei Comarcal de Català del
Gironès - T. 972 21 32 62
www.cpnl.cat/girones
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Voluntariat
per la
llengua
Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de la
conversa. Es basa en la creació de parelles
lingüístiques formades per un voluntari o
voluntària, que parla català fluidament, i
un aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.
El VxL ofereix dues modalitats: presencial
(les parelles han d’assistir al lloc de trobada
que hagin acordat) i virtual (les parelles fan
les trobades per mitjà d’Internet, a través de
plataformes de videoconferència).
Vols participar-hi?

Per a més informació:
Servei Comarcal de Català del
Gironès - T. 972 21 32 62
girones@cpnl.cat

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns i dimecres,
d’11.15 a 12.45 h
Inici del curs: 3 d’octubre
Casa de les Vídues
Inscripcions:
14 i 16 de setembre de 9 a 12 h a
l’oficina de Serveis Socials
(c/ Barceloneta)

Alfabetització
Alfabetització en llengua catalana portada
a terme gràcies a la col·laboració de voluntaris de Llagostera Solidària.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns, dimecres i divendres
de 9.15 a 11.15 h
Inici del curs: 3 d’octubre
Casa de les Vídues
Inscripcions:
14 i 16 de setembre de 9 a 12 h
a l’oficina de Serveis Socials (c/
Barceloneta)

Alfabetització
i llengua
catalana per Aula
a nouvinguts reaprèn
L’àrea d’Acollida de l’Ajuntament amb la
col·laboració d’entitats socials, ofereix els
següents recursos d’aprenentatge de la
llengua catalana per a persones immigrades:

TALC
Taller d’Acollida Lingüística i Cultural per
a gent nouvinguda organitzat amb Càritas.
L’objectiu d’aquest taller és millorar el coneixement de la llengua catalana de les
persones en formació, així com la seva convivència i participació en la societat d’acollida.

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 fer-ho
amb comoditat a través de l’Institut Obert
de Catalunya.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS:
Graduat en Educació Secundària
Tardor: del 2 al 8 de setembre

Hivern: del 3 al 9 de novembre
Primavera: principis de febrer
(pendent de concretar)
Curs de preparació per a la prova
d’accés a cicles formatius de grau
superior
Del 15 al 22 de setembre
Cicles formatius de grau mitjà i grau
superior
Del 7 al 17 de novembre
Horari d’atenció: de dilluns
a divendres, de 10 a 13 h
Casa de les Vídues
Assessorament i suport:
Mireia Malagón i Dausà
T. 972 83 19 95
educacio@llagostera.cat

Reforça’t
Es tracta d’un taller de suport a l’estudi
adreçat a joves de 1r a 4t d’ESO de l’Institut
de Llagostera, que ofereix l’ajuda d’un formador en un espai de treball amb les condicions adequades per fer deures, preparar
exàmens i estudiar.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimarts i dijous
1r d’ESO:
2n d’ESO:
3r i 4t d’ESO:

16 h a 17 h
17 h a 18 h
18 h a 19 h

(L’horari pot ser modificat en funció
de les inscripcions que hi hagi per
curs. Si hi ha canvis, de seguida
s’informarà els interessats.)
Casa de les Vídues
10€ amb carnet jove CLV
15€ sense carnet jove CLV
Inscripcions: Es portaran a
terme a partir de mitjans de
setembre i es vehicularan a
través de l’institut de Llagostera.
Per a més informació:
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CONEIXEMENT i EDUCACIÓ
Mireia Malagón i Dausà
T. 972 83 19 95
educacio@llagostera.cat
Des de l’Institut es facilitarà la
sol·licitud d’inscripció i l’autorització
que caldrà omplir i retornar al
mateix institut. Aquests documents
també es podran descarregar de:
casadelesvidues.cat/espai-educatiu

L’Aula
CENTRE D’ESTUDIS
INFANTS, ADOLESCENTS I ADULTS
Centre d’acompanyament acadèmic i
orientació educativa i familiar. Trobareu
professionals amb experiència i actius en
el món de l’educació per guiar-vos en un
treball emocional, de creixement personal
i acadèmic a tots els nivells i matèries, tant
en grups reduïts com de manera individual.
△ Iniciació a la lectoescriptura
△ Introducció a partir del joc de la
llengua anglesa per a infants
△ Tècniques d’estudi a qualsevol
etapa acadèmica
△ Competència matemàtica i
resolució de problemes
△ Comprensió lectora i expressió escrita
△ Treball emocional i d’autonomia personal
△ Organització escolar i personal
△ Reforç acadèmic en deures,
treballs, exàmens, etc
△ Acompanyament del Treball de Recerca
△ Preparació d’exàmens
trimestrals, les PAP i les PAU

Tot l’any, excepte el mes d’agost
Període d’inscripció:
En qualsevol moment
Contacte: M. 694 463 440

Pauher
School

MOT Gabinet
Logopèdic

TOTES LES EDATS: NENS (A
PARTIR DE 3 ANYS), JOVES I
ADULTS

INFANTS, ADOLESCENTS I
ADULTS

△ Cursos d’anglès, francès i italià
△ Preparació Exàmens Oficials Cambridge
△ Estades Lingüístiques a l’estranger
△ Colònies de Setmana Santa
i Estiu a Catalunya
△ Casal d’Estiu
△ Classes presencials i en línia

Curs escolar: setembre a juny
Curs estiu: juliol i/o agost
Període d’inscripció:
Escolar: des de l’1 de setembre
Estiu: a partir de l’1 de maig
Contacte:
T +  972 80 51 63
M. 660 848 147
pauherschool@gmail.com

Babel
Llagostera
DES DE P3 FINS A ADULTS
△ Acadèmia d’idiomes

De setembre a juny. Dilluns a
divendres de 16 h a 20.30 h
Període d’inscripció: Setembre
Contacte: M. 696 246 537
babellagostera@gmail.com

△ Serveis de logopèdia, psicologia
i piscopedagogia

Tot l’any
Període d’inscripció:
En qualsevol moment
Contacte: T. 972 832 321
info@mot.cat

Ona
centre
psicopedagògic
INFANTS, JOVES I ADULTS
△ Psicologia
△ Psicopedagogia
△ Logopèdia
△ Psicomotricitat (aquàtica i terrestre)
△ Reforç escolar

De setembre a juny, en horari
de tarda i hores convingudes al
matí. Juliol i agost matí i tarda.
Període d’inscripció:
Durant tot l’any
Contacte: M. 647 249 364
centreona@gmail.com

MÚSICA
Dimarts
musicals
CÀPSULES CREATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
T’agrada tocar algun instrument, cantar o ballar? Vine a passar una bona estona amb els
amics tocant les cançons que ens vinguin de
gust! Porta el teu instrument o vine a provar
els que et deixem! Guitarra, percussió, baix,
percussió corporal o la teva veu. Som-hi!

OCTUBRE - MAIG
Segon dimarts de cada
mes. De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

16 + 17
culturallagostera.cat

Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Benestar
amb música
MUSICOTERÀPIA
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Musicoteràpia, una paraula que ens sona
però que no acabem de saber què és. A les
sessions de musicoteràpia els objectius són
molt diversos, però els que més destaquen
són: diversió i distracció, la interacció social, perdre la vergonya, i, sobretot, fer molta
música de maneres molt diferents (cantant,
ballant, escoltant, movent-nos...).
Important! Per a les sessions de musicoteràpia no cal saber res de res de música,
només cal que ens agradi!

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dimecres, 11.30 a 12.30 h

Canto
perquè vull
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Espai on podrem gaudir de la música perquè
sí, perquè volem, perquè a tothom ens
agrada cantar. Anirem recopilant repertori,
de diferents èpoques i estils, a partir de les
propostes que vagin sorgint al llarg de les
sessions. Una hora a la setmana on l’única
finalitat serà passar-s’ho bé, desconnectar i
cantar molt. No cal ser Pavarotti per a passar-s’ho bé cantant.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
A determinar
Casino Llagosterenc
32 € / mes

Casino Llagosterenc
32 € / mes
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Escola de
Música
L’Escola de Música de Llagostera està formada per més d’un centenar d’alumnes de
totes les edats, un equip de quinze professors
i una gran varietat de matèries i instruments:
VIOLÍ, VIOLONCEL, CLARINET, SAXO,
CANT INDIVIDUAL, FLAUTA TRAVESSERA,
PIANO, GUITARRA CLÀSSICA, BAIX I GUITARRA ELÈCTRICA, UKELELE, BATERIA,
TALLERS DE VEU I COR.

L’escola posa en valor les experiències musicals col·lectives potenciant l’orquestra,
conjunt de guitarres i conjunt de pianos, els
tallers de veu, així com combos, tallers de
nadons, guitarra d’acompanyament i cançó,
i projectes escènics interdisciplinars. El
llenguatge musical s’aborda vivencialment,
posant èmfasi en l’aproximació sensorial a
través de sessions de ritme, cos i veu i jocs
auditius i agilitat lectora de la música.

Nadons
A PARTIR DE 6 MESOS

Sensibilització
P2 i P3
Tallers de 6 sessions per als més petits
per aproximar-los a la música mitjançant
cançons, jocs de falda i motrius, petites
danses i audicions, acompanyats de mares,
pares o familiars.

Sensibilització
P4 i P5
Una classe setmanal destinada al joc musical i
motriu basat en la cançó, la dansa i la rítmica.
*Aquesta activitat s’ha dut a terme, els darrers anys, a les escoles de Primària en
horari de migdia, amb professores de l’Escola de Música. Eventualment també es fan
grups a l’Escola de Música.

Aprenentatge
musical (AM) de
nivell elemental
DE 6 A 12 ANYS
A AM1, els nens i nenes comencen una aproximació a l’instrument fent la Roda d’instruments i el conjunt instrumental orff.
Completa l’activitat una sessió d’aprenen-
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MÚSICA
tatge musical en la línia del curs anterior
que es fa a les escoles de primària en horari
de migdia, amb professores de l’Escola de
Música.
A partir d’AM2, fins acabar l’aprenentatge
musical de nivell elemental a AM6, els
alumnes tenen una classe setmanal d’instrument i també sessions col·lectives d’orquestra, conjunt instrumental i de ritme,
cos i veu. A AM5 i AM6, s’afegeixen sessions
específiques de treball auditiu i analític.
Al llarg del curs, a més dels diversos concerts anuals d’orquestra i conjunts instrumentals i vocals, es fan quatre setmanes
d’audicions d’instrument individual on es
posa en valor el treball fet setmanalment
per l’alumne i es comparteix amb un públic
d’amics i familiars.

Aprenentage
musical de
nivell mig
Al voltant del projecte escènic de la creació
d’un musical, els alumnes assisteixen a
classes d’orquestra o combo, i a tallers
d’arranjaments, de composició i noves tecnologies, a més de la seva classe setmanal
d’instrument individual. Un itinerari dissenyat per a que els joves, es familiaritzin de
forma vivencial amb el treball escènic, l’harmonia pràctica i la creació musical.

Programa lliure
JOVES I ADULTS
Classes d’instrument individual, veu i llenguatge musical.

Els Cors
Són grups oberts adreçats també a alumnes
externs, on es treballa la veu, la coordinació
corporal i el moviment rítmic i escènic. Es
fan dos concerts anuals de Nadal i Primavera i altres audicions com portes obertes,
intercanvis escolars, etc.

Cant coral
adults
Cor mixt de repertori variat, des del renaixement fins a la música actual, passant per estàndards i clàssics de la cançó, banda sonora
i musical.

Altres activitats
i tallers
TALLER DE NADONS
DE 0 A 3 ANYS
MUSICOTERÀPIA, PER A JOVES
I ADULTS AMB NECESSITATS
ESPECIALS
MUSICOTERÀPIA GENT GRAN
Informació i inscripcions:
Dimarts i dijous de 17.15 a 20 h
Plaça Catalunya, núm. 6
escolademusicacasino@gmail.com
www.casino.cat/
M. 626 347 679

ARTS ESCÈNIQUES
Taller de
màgia
CÀPSULES FORMATIVES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
T’agraden les il·lusions? Vine a provar
aquesta disciplina on podràs descobrir un
món apassionant!

16 FEBRER
De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Escola de
Teatre del
Gironès
DE 7 A 12 ANYS
L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del
Gironès i l’Ajuntament de Llagostera organitzen l’Escola de Teatre del Gironès.
Fer teatre ajuda al desenvolupament
personal i a la coneixença d’un mateix.
Guanyarem en capacitat d’observació, expressivitat, domini del cos i de la veu.
EDAT D’INSCRIPCIÓ: de 7 a 12 anys complerts entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2022.
INSCRIPCIONS: El període d’inscripcions
a l’Escola de Teatre del Gironès per al curs
2022/2023 és de l’1 de juny al 24 de setembre
de 2022.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Divendres, de 17.30 a 19 h
Casa de les Vídues
Preu: 23 €/mes
Matrícula: 23 €
Posteriorment es cobraran
vuit domiciliacions mensuals
Inscripcions i informació:
etgirones.cat / 972 21 32 62

Companyia
de teatre
CLV
GRUPS ESTABLES
A PARTIR DE 12 ANYS, PER A
TOTES LES EDATS
Companyia de teatre CLV a Llagostera: inclusiva, diversa, intergeneracional, intensa
i motivadora per explorar i experimentar la
vida des de la mirada aliena.
Tècniques d’expressió dramàtica, jocs i
dinàmiques diverses on es convida a la reflexió i presa de consciència sobre les diverses desigualtats (per raó de gènere, sexe,
ètnia, cultura, diversitat funcional, etc) que
existeixen en el nostre entorn proper, com a
pas previ i necessari per a transformar-les.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Casa de les Vídues
Gratuït
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

18 + 19
culturallagostera.cat

Curs
d’iniciació al
teatre per
a adults
Dirigit a persones que vulguin fer una incursió en el món del teatre i adquirir una
tècnica bàsica.
A partir d’eines innovadores, creatives i vivencials treballarem sobre històries de vida
fent servir el teatre com a eina d’expressió i
de transformació personal i social.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Casa de les Vídues
80 €/trimestre
Professora: Geòrgia Bonell
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Varietés
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Curs dirigit a totes aquelles persones que en
algun moment de la seva vida han dit: “mare
vull ser artista!”. Amb el curs de Varietés de
la mà de la Rosamari Miró, trobaràs l’artista
que sempre has portat dins, envoltat de persones com tu que estimen la música, el ball,
el teatre i volen passar-ho bé. Mai és tard per
fer el que més t’agrada i gaudir-ne. T’hi esperem amb els braços oberts!

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns, de 19 a 21 h
Casino Llagosterenc
50€ / anuals (socis)
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ARTS ESCÈNIQUES
Professora: Rosamari Miró
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Biodansa
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Estimular l’harmonia del cos a nivell fisiològic, emocional i existencial. A través del
moviment, de la música i de l’emoció estimular els sentits, escoltar el cor, per poder
relaxar el cos i la ment, i poder alliberar tensions acumulades. Sentir el moviment que
ens fa més lliures. Augmentar el benestar,
la qualitat de vida i la consciència corporal.

3 OCTUBRE - 30 JUNY

Ball actiu
PER A MAJORS DE 18 ANYS
És una modalitat de ball fitness amb una
invitació directa a la diversió durant 60 minuts carregats de música, ritmes, expressió
corporal, interpretació musical i, sobretot,
aconseguir l’objectiu principal: fer exercici,
cremar calories, tonificar i passar-ho molt
bé. Els diversos ritmes seleccionats fan un
efecte cardiovascular òptim i una teràpia a
través del ball en grup, obtenint un benefici
desestressant pel cos i la ment.

SETEMBRE - JUNY
Dijous
Iniciació de 20 a 21 h
Perfeccionament de 21 a 22 h
Casino Llagosterenc

Dimarts, de 19 a 20 h

32 € / mes

Casino Llagosterenc

Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

32 € / mes
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Bachata
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Passaràs una bona estona aprenent les
estructures bàsiques de la Bachata dominicana i els moviments de cadera típics
d’aquest ball. És fàcil d’aprendre i que t’ajudarà a millorar el teu físic.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dia a determinar, de 20 a 21 h
Casino Llagosterenc
32 € / mes
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Ballar per
fer salut
PER A MAJORS DE 60 ANYS
Amb la premissa que el moviment i la dansa
no tenen edat, us convidem a tots i totes a
moure el cos amb l’activitat de Ballar per fer
salut, serà una bona experiència per tal de
continuar aprenent i millorant habilitats a
través del moviment i la dansa. Ballar per
fer salut consisteix en una activitat de dansa
creativa per tal de treballar l’envelliment
actiu a través de la dansa, el moviment i la
música. Els i les participants podran gaudir
dels beneficis de la dansa mentre, també, estimulen la part física i mental.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns, de 15.45 a 16.45 h

Casino Llagosterenc
32 € / mes
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Escola de
Dansa
L’Escola de Dansa de Llagostera està coordinada per un equip pedagògic format per tres
ballarines que combinen la seva trajectòria
com a intèrprets i com a pedagogues. A l’Escola es treballen quatre disciplines diferents
per tal de poder oferir a nens i nenes, nois i
noies un estudis de dansa complets i multidisciplinaris.

Dansa creativa
PER A NENS I NENES
DE P3, P4 I P5
Sessions d’una hora on descobrirem, a
través de jocs i exercicis, les parts del cos i
les possibilitats del moviment. L’objectiu és
passar-ho d’allò més bé ballant mentre s’exploren els elements de la dansa i es desenvolupen les habilitats motrius i expressives.

3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Escola de Dansa de Llagostera
Matrícula:
Mensualitat:
Professora: Tania Libertad
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
dansacasino@gmail.com

30 €
32 €
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ARTS ESCÈNIQUES
Dansa
creativa II

18.30 a 20 h (Clàssic III i puntes)
Escola de Dansa de Llagostera
Matrícula:
Mensualitat:

PER A NENS I NENES DE 1r,
2n i 3r DE PRIMÀRIA

Professora: Mabel Salguero

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, afavorint la relació amb un mateix i amb els altres, donant
importància a l’espontaneïtat i la creativitat.

SETEMBRE - JUNY
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Escola de Dansa de Llagostera
Matrícula:
Mensualitat:

30 €
32 €

30 €
32 €

Professora: Tania Libertad
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
dansacasino@gmail.com

Dansa clàssica
I i II DE 1r A 6è DE PRIMÀRIA,
III A PARTIR DE 1r D’ESO
A partir de 6 anys es poden iniciar els estudis de Dansa Clàssica: el nivell iniciació
- intermig i el nivell mig - avançat. 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.

SETEMBRE - JUNY
Dilluns,
de 17.30 a 18.30 h (Clàssic I), de
18.30 a 19.30 h (Clàssic II), de

Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
dansacasino@gmail.com

Dansa
contemporània

Els objectius són la consciència corporal i
els coneixements bàsics i tècnics per poder
ballar i/o improvisar utilitzant tots els límits
que el propi cos permet experimentar. També
es treballa la dinàmica del moviment, és a dir,
prendre consciència que la quantitat d’intensitat o energia que utilitzem ens pot anar a
favor o en contra físicament; i també 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 del terra, les
espirals, les dinàmiques i la musicalitat, mitjançant exercicis tècnics i la improvisació.

ments i exercicis tècnics per després treballar coreografies al ritme de la música.

Divendres, de 17.30 a 18.30 h (Hip
Hop I), de 18.30 a 19.30 h (Hip Hop
II), de 19.30 a 20.30 h (Hip Hop III)
Escola de Dansa de Llagostera
Matrícula:
Mensualitat:

30 €
32 €

Professora: Ivet Molina
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
dansacasino@gmail.com

Altres tallers
DANSA AMB NADONS
DE 0 A 2 ANYS

*Demaneu informació.

Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
(Contemporani I), a determinar
(Contemporani II i adults)
Escola de Dansa de Llagostera

Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
dansacasino@gmail.com

Per a nens i nenes a partir de 6 anys que
volen adquirir noves habilitats en un estil de
dansa més urbà inspirat en l’Street Dance.
Les classes comencen amb divertits escalfa-

DANSA AMB FAMILIA

SETEMBRE - JUNY

Professora: Tania Libertad

HIP HOP I 1r, 2n i 3r DE
PRIMÀRIA . HIP HOP II 4t i
5è DE PRIMÀRIA. HIP HOP III A
PARTIR DE 6è DE PRIMÀRIA

SETEMBRE - JUNY

PER A NENS , JOVES A
PARTIR DE 9 ANYS I ADULTS
A PARTIR DE 18 ANYS

Matrícula:
Mensualitat:

Dansa urbana
- hip hop

30 €
32 €

Escola de Dansa de Llagostera
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
dansacasino@gmail.com

ESPORT
Canguratge
d’acompanyament en el
trajecte cap Tastets de
a fer esport psicomotricitat
Per a més informació:
Mireia Malagón i Dausà
T. 972 83 19 95
educacio@llagostera.cat

Aquest servei consisteix en l’acompanyament per part d’un monitor/a dels infants

des de l’escola fins a la zona esportiva del
municipi. Serà útil en el cas de les activitats
extraescolars que comencen mitja hora més
tard de la sortida de l’escola i també en el cas
que les famílies vulguin recollir els infants a
les 17.30 h a la zona esportiva.
L’objectiu d’aquest servei és afavorir la participació dels infants en les activitats extraescolars i facilitar la conciliació familiar
i laboral de les famílies, les quals podran
recollir els seus fills més tard i directament
a la zona esportiva; a les 17.30 h, si no fan activitats extraescolars, o bé més tard, un cop
hagin acabat l’activitat extraescolar a què
estiguin inscrits.
El servei s’oferirà el dies que hi hagi el
mínim d’inscrits establert. En la inscripció caldrà especificar els dies que es
farà ús del servei i concretar quina activitat extraescolar es fa, en cas que se’n faci.

OCTUBRE - MAIG

Infantil 2
NASCUTS EL 2020

14 GENER, 11 FEBRER,
11 MARÇ, 22 ABRIL, 13 MAIG
Dissabtes, de 10 a 11.15 h
Llar d’infants El Carrilet
Preu sessió: 9 €
Mínim: 8 inscrits
Màxim: 12 inscrits
Professional: Sandra Fernández

De dilluns a divendres
de 17 a 17.30 h
Sortida de l’escola Lacustària i
de l’escola Puig de les Cadiretes
- arribada a la zona esportiva
1 dia / setm.:
2 dies / setm.:
3 dies / setm.:
4 dies / setm.:
5 dies / setm.:

Activitat pensada per ajudar en el desenvolupament psicomotriu. Es posa el focus en
el cos i el moviment com a eix vertebrador
de l’aprenentatge, des d’una mirada respectuosa pel lliure desenvolupament individual
de cada infant.

80 € / curs
144 € / curs
208 € / curs
240 € / curs
280 € / curs

Mínim d’inscrits: 8 infants diaris
des de l’escola Lacustària i 8 des
de l’escola Puig de les Cadiretes.

Informació i inscripcions:
Caldrà una inscripció per
sessió i un persona adulta
acompanyant l’infant durant la
sessió
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Infantil 3
NASCUTS EL 2019

1 GENER - 31 MAIG
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Llar d’infants El Carrilet
Preu gener-maig: 153 €
Mínim: 8 inscrits
Màxim: 15 inscrits
Professional: Sandra Fernández
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Escola de
l’esport
Aquesta activitat va dirigida a tots aquells
nens/es que no tenen clar encara quin serà
el seu esport o també a aquells/es que tot i
tenir-ho clar gaudeixen del joc i volen desenvolupar totes les capacitats coordinatives
sense excepció.
L’objectiu principal de l’Escola de l’Esport
és realitzar amb els nens i nenes una gran
varietat de pràctiques físiques, a la major intensitat possible que ens permetin el nivell i
les sessions, a l’hora que crear bones experiències que contribueixin a una formació de
la personalitat de les nenes i nens i per que la
pràctica física i esportiva perduri, sigui una
constant i un hàbit al llarg de tota la vida.

Motricitat bàsica
EXPLORACIÓ
NASCUTS ELS ANYS
2018 i 2017
Explorar les possibilitats del moviment
corporal.
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12 SETEMBRE - 9 JUNY
Grup P4, nascuts el 2018: dilluns
i dijous, de 17.30 a 18.30 h
Grup P5, nascuts el 2017:
dimarts, dimecres i divendres,
de 17.30 a 18.30 h
Gimnàs Pavelló Josep Mir
153 €
25 places per grup
Entrenadora: Montse Perxachs
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Multi esport I
EXPERIMENTACIÓ
NASCUTS ELS ANYS
2016 i 2015
Experimentar i diversificar els moviments
bàsics.

12 SETEMBRE - 9 JUNY
Dilluns i dijous, de 17.30 a 18.30 h
Pavelló Josep Mir, Polivalent
i zones verdes del poble
153 €
25 places
Entrenador: Francesc Nuell
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Multi esport II
DESCOBRIMENT I PROGRÉS
NASCUTS ELS ANYS 2014,
2013, 2012 i 2011
Descobrir les característiques bàsiques
de les activitats físiques i de l’esport.

Familiaritzar-se en la seva pràctica així com
progressar en l’eficàcia motriu.

13 SETEMBRE - 9 JUNY
Dimarts, dimecres i divendres,
de 17.30 a 18.30 h
Pavelló Josep Mir, Polivalent
i zones verdes del poble
Anys 2014 i 2013:
Anys 2012 i 2011:

153 €
170 €

25 places
Entrenador: Francesc Nuell
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Escola
d’atletisme
Podem definir l’Escola d’Atletisme com un
centre educatiu on s’ensenya la pràctica sistemàtica d’aquest esport amb una finalitat
eminentment lúdica i recreativa.
Volem formar persones que valorin l’esforç
com una eina de superació.
Volem afavorir actituds positives envers l’esport perquè la seva pràctica facilita les relacions humanes en un context lúdic i ajuda
a millorar l’autoestima i la seguretat en un
mateix.
Es una especialitat idònia per adquirir valors ètics i hàbits de vida saludable.
Alhora és també un instrument de primera
magnitud per catalitzar la cohesió social,
unir persones de diferent procedència i
compartir ideals comuns.
En principi, l’Escola d’Atletisme està pensada perquè nens i nenes de 6 a 15 anys
trobin un espai d’aprenentatge adient a
les seves capacitats i interessos, on puguin
practicar un esport que els agrada, partint
de models educatius, i valorant la formació
com a persones així com l’aprenentatge

tècnic i l’increment de gestos motrius.
La nostra intenció és formar atletes respectuosos amb l’entorn, conscients de les seves
activitats, motivats per la pràctica de l’esport saludable, compromesos amb l’entrenament i respectuosos amb els companys,
contrincants, jutges i preparadors.

Grup I
NASCUTS ELS ANYS 2016,
2015, 2014 i 2013

7 SETEMBRE - 16 JUNY
Dimecres i divendres
de 18.30 a 20 h
Pavelló Josep Mir / Local
Polivalent / Rodalies
de Llagostera
153 €
Mínim: 8 inscrits
Màxim: 15 inscrits
Entrenador: Francesc Nuell
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Grup II
NASCUTS ELS ANYS 2012, 2011,
2010, 2009, 2008 i 2007

5 SETEMBRE - 16 JUNY
Dilluns, dimarts i dijous
de 18.30 a 20 h
Pavelló Josep Mir / Local
Polivalent / Rodalies
de Llagostera
Anys 2012 al 2008:
Any 2007:

170 €
198,50 €

Mínim: 8 inscrits
Màxim: 15 inscrits
Entrenador: Francesc Nuell
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Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Escola de
voleibol
A PARTIR DE 1r ESO
Aquesta activitat està pensada en la iniciació
a l’esport del voleibol. Per aquesta raó, en
totes les unitats didàctiques es proposen
exercicis senzills d’aprenentatge amb baixa
intensitat.
La seva finalitat és aconseguir la participació activa dels esportistes en situacions
col·lectives de joc intentant millorar l’habilitat de colpejar una pilota amb certa precisió i afegir al bagatge motriu els gestos
tècnics del toc de dits, avantbraços, sacada i
rematada i una noció del reglament d’aquest
esport.

6 SETEMBRE - 16 JUNY
Dimarts i divendres,
de 16 a 17 h
Pavelló Josep Mir /
Local Polivalent
170 €
Mínim: 8 inscrits
Màxim: 15 inscrits
Entrenador: Per determinar
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Scooter
freestyle

7è Campionat
d’scooter

Oferim classes d’iniciació adaptades a grups
reduïts on l’aprenentatge i la diversió estan
garantits. El nostre mètode està basat en objectius, diversió i respecte als temps personals d’aprenentatge. La seguretat dels nostres
riders es una prioritat així que desenvolupem
les classes de manera controlada perquè puguis conèixer i superar els teus límits.

CÀPSULES ESPORTIVES
PER A TOTES LES EDATS
(CATEGORIA -14 I CATEGORIA
+14)

Grup I
A PARTIR DE 2011 EN
ENDAVANT

8 SETEMBRE - 8 JUNY
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
Skatepark
110 €
Mínim: 7 inscrits
Entrenador: Per determinar
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Grup II
ANYS 2010-2009

8 SETEMBRE - 8 JUNY

14 MAIG
De 10 a 13 h
Skatepark
Gratuït
Places limitades
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Pista oberta
CÀPSULES ESPORTIVES
A PARTIR DE 12 ANYS
Dinamitzacions a la pista de la zona esportiva

5 OCTUBRE - 7 JUNY
Cada dimecres de 16 a 18 h
Pista lliure de la zona esportiva
Gratuït
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Dijous, de 18.30 a 19.30 h
Skatepark
110 €
10 inscrits
Entrenador: Per determinar
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Cal·listènia
CÀPSULES ESPORTIVES CLV
Sessions d’exercici físic en el qual es treballaran els moviments de grups musculars, la
potència i l’esforç.
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3 OCTUBRE - 22 JUNY
Dimarts, de 17 a 18 h d’octubre a
març i de 19 a 20 h d’abril a juny
Parc de la cal·listènia
30 € amb carnet jove CLV
50 € sense carnet jove CLV
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Ioga
A PARTIR DE 16 ANYS
En la pràctica del ioga concentrem la nostra
atenció en la unió de cos ment i esperit a
través dels assanes (postures), pranayames
(respiracions), meditació i relaxació.
Cultivem la paciència i el respecte cap a un
mateix i cap als demés. És un aprenentatge
de caminar cap a l’interior i al despertar de
la consciència.
Qualsevol persona pot fer ioga perquè la
seva pràctica es dirigeix cap a la relaxació i
la reducció de l’estrès. Aprendràs a respirar
i a centrar la teva atenció en dispersar el teu
desordre mental.
 través de la seva pràctica obtindràs beneA
ficis com la flexibilitat, la força muscular i la
tonificació. Millores en la teva postura corporal i el teu equilibri, físic i mental, tot treballant des de la calma i la relaxació.

4 OCTUBRE - 29 JUNY
Dimarts i dijous, de 20 a 21.30 h
Gimnàs Escola Lacustària
Un dia a la setmana:
26€ al mes (78 €/trimestre)
Dos dies a la setmana:
46€ al mes (138 €/trimestre)
Inscripció per trimestres
Mínim: 10 places per dia
Màxim: 15 places per dia
Entrenadora: Pilar Massa

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Sessions
de marxa
nòrdica
A PARTIR DE 18 ANYS
La marxa nòrdica és una activitat física apta
per a tothom i adreçada a totes les edats. Impulsant-nos amb dos bastons especialment
dissenyats per aquesta pràctica, aconseguirem millorar una acció tant quotidiana
com és el caminar, involucrant en el moviment també la part superior del cos (esquena, braços, mans...).
A través de les indicacions facilitades per
una persona qualificada, aconseguirem
una bona tècnica de la marxa, millorarem
la nostra postura corporal i augmentarem
el nombre de músculs implicats a cada pas.
Tots aquests beneficis, repercutiran directament sobre la nostra salut física i emocional. Tenim molta marxa per oferir-te!

5 OCTUBRE - 14 JUNY
Dimecres, de 17 a 18.30 h i a
partir d’abril de 18 a 19.30 h
Punt de trobada:
Pavelló Josep Mir
45 € / trimestre
Mínim: 10 persones
Entrenador: Per determinar
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Tècnica
corporal /
moviment
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Curs d’exercicis diversos amb una base
d’estiraments, dansa, tonificació i pilates
per a mantenir-se en forma.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dilluns de 19.30 a 21 h
Casino Llagosterenc
42 € / mes
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Hipopressius
entrenament
funcional
PER A MAJORS DE 18 ANYS
Treball de tonificació general amb exercicis
de força funcional i consciència respiratòria. Intensitat mitja-alta, sempre adaptat a
les capacitats de cadascú.
Amb la col·laboració de la Palestra.

3 OCTUBRE - 30 JUNY
Dimarts, de 15.15 a 16.15 h o
dimecres, de 9.15 a 10.15 h
Casino Llagosterenc
32 € / mes
Mínim: 6 persones
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat
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Gimnàstica Club
per a adults Bàsquet
A PARTIR DE 60 ANYS
Llagostera
Sessions destinades a millorar la condició
física dins dels límits saludables. Es treballa
també l’hàbit de l’exercici físic i les habilitats motrius.

4 OCTUBRE - 30 MAIG

FOMENT I PRÀCTICA DEL
BÀSQUET

A PARTIR DELS 5 ANYS
CALENDARI ESCOLAR

trail running
Llagostera
DE 4 A 18 ANYS
El grup excursionista Bell Matí organitza
diverses caminades populars a l’entorn de
municipi, travesses de muntanya, excursions
familiars. A més col·labora en multitud
d’activitats del municipi.

Grup I: dimarts i dijous, de 15.15
a 16.15 h
Grup II: dimarts i dijous,
de 16.15 a 17.15 h

Entrenaments entre setmana de
17 a 23 h
Partits dissabtes i diumenges

Gimnàs / Pavelló Josep Mir

Pavelló Josep Mir i Polivalent

Ens podeu seguir a les nostres xarxes
socials (Facebook i Instagram) @g.e.bellmati
Tothom qui vulgui estar al corrent de les
nostres activitats pot demanar afegir-se a la
llista de correu enviant un mail a bellmati@
gmail.com.

90,50 €

Veure Informació a part
Infocbllagostera@gmail.com

CALENDARI ESCOLAR

Mínim: 6 places per grup
Màxim: 15 places per grup
Entrenadora: Montse Perxachs
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
llagostera.cat

Altres
activitats
Hata ioga
tradicional
Pilates
*Demaneu informació.
Casino Llagosterenc
Informació i inscripcions:
M. 626 347 679
gestio@casino.cat

Club
Taekwondo
Llagostera
A PARTIR DELS 4 ANYS
Aprendre l’art marcial d’origen coreà
(taekwondo), defensa personal i pautes de
protecció contra la violència de gènere

1 SETEMBRE - 31 JULIOL
Consultar segons edat
Gimnàs / Pavelló Josep Mir

De 17:30 a 19 h
Gimnàs institut, paratges de
Ridaura i boscos de Llagostera
Un dia a la setmana: 30 €
Dos dies a la setmana: 38 €
Inscripcions a partir del juliol:
www.escoletatrailrunning.cat
Més informació: M. 649 865 247
escoletatrailrunning@gmail.com

C.F. Base
Llagostera
FUTBOL

De 28 a 38 euros al mes
segons franja d’edat

TOTES LES EDATS

Més informació:
M. 646 217 981

15 AGOST - 30 JUNY

G.E. Bell Matí
/ escoleta

Dilluns a divendres,
de 16.30 a 23 h
Camp municipal de futbol
325€
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Inscripcions de juliol a setembre
Més informació: tresoreria@
cfbasellagostera.cat

Club
Patinatge
Llagostera
Patinatge
artístic
A PARTIR DE 4 ANYS

5 SETEMBRE - 4 JUNY
Per concretar
Pavelló Josep Mir i Polivalent
Per concretar
Inscripcions del 22 d’agost a l’1
de setembre al Pavelló
Més informació:
cpllagostera@hotmail.com

Vols aprendre
a patinar?
A PARTIR DE 4 ANYS
Des del CP Llagostera us animem a provarho i si ja has patinat t’informarem del grup i
nivell on podries començar.

13 SETEMBRE Dies i hores a concretar
segons grup
Pavelló i polivalent
Per concretar

Inscripcions del 30 d’agost
al 12 de setembre
Més informació:
cpllagostera@hotmail.com

Escola
d’equitació
El Centre d’Equitació Cavall de Mar és una
escola on a través de la relació amb el cavall
s’ensenyen els valors de la competició, la
cura pel Medi Ambient i la comunicació.
Fent servir un dels esports més complerts
que existeixen, es treballa l’elasticitat, la
socialització, el to físic, la responsabilitat,
l’equilibri i la coordinació corporal, entre
molts altres aspectes físics i psicològics.
Els cursos es desenvolupen en horaris i
grups fixes al llarg del calendari escolar,
i després d’una evolució, es pot entrar en
l’equip de competició de trec, la disciplina
hípica més complerta i que inclou orientació
en el Medi Natural.

Equip de
competició
Entrenaments específics per a competicions
que poden anar des de nivells locals fins a
internacionals.

Per a més informació:
Centre d’Equitació Cavall de Mar
Veïnat de Gaià, 41
M. 615 606 613 / M. 616 450 416
cavalldemar@gmail.com
www.cavalldemar.com

Escola de
ciclisme
A roda Club
Esportiu
Llagostera
DE 5 A 16 ANYS

Introducció i
sensibilització
Els més petits comencen amb el maneig i la
cura del cavall, a més de les nocions bàsiques
de la munta. Els joves genets s’inicien en els
valors d’equip i en la col·laboració amb els
altres alumnes i amb els cavalls

Equitació
Perfeccionament del maneig del cavall i del
seu domini, tant muntats com peu a terra.
Iniciació al salt i a conceptes avançats de
doma, sempre basant-nos en el respecte pel
cavall. Inici en el TREC i l’equitació autònoma

Sessions destinades a millorar la condició
física dins dels límits saludables. Es treballa
també l’hàbit de l’exercici físic i les habilitats
motrius.

Portes obertes gratuïtes:
5 i 7 de juliol
13 i 15 de setembre
Cal informar assistència al
M. 628 289 053 (Nick).
Cal portar bicicleta i casc.
Dilluns i dimecres
Iniciació: 18 a 19.15 h
Avançat: 19.15 a 20.30 h
Àrea de Trial
(A Roda Club Esportiu)
Inscripcions: tribikecamps.com
Per a més informació:
M. 628 289 053 (Nick)

SOCIETAT
Oferta d’instal·lacions
esportives

Per a més informació:
Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Llagostera | Pavelló Municipal
d’Esports Josep Mir | Tel. 972 80
53 84 | esports1@llagostera.cat

Les entitats, centres, col·legis, associacions
públiques o privades que vulguin disposar
de les instal·lacions esportives, podran
sol·licitar-ho per escrit a l’ Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Llagostera.

Espai jugar
en família

Sol·licituds: Per instància electrònica

ADREÇAT A INFANTS D’ENTRE 0
I 6 ANYS

TARIFES D’UTILITZACIÓ
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
(EXCLOSOS CLUBS LOCALS):
Camp de futbol i pavelló d’esports
(per grup i hora)
50 €
Camp de futbol i pavelló
d’esports amb il·luminació
(per grup i hora)

100 €

Camp de futbol i pavelló d’esports
(ús de vestidors)
50 €
Local polivalent per ús esportiu amb
il·luminació (per grup i hora)
35 €
Pista exterior
amb il·luminació

9 €/hora

Pistes de tennis

10 €/hora

Pistes de tennis
amb il·luminació

12 €/hora

Abonament pistes de tennis
anual general

75 €

Abonament pistes de tennis
mensual

20 €

Abonament pistes de tennis
temporada d’estiu
(15 juny a 15 setembre)
Pistes de tennis de la zona
esportiva de la Canyera: Per a
la tramitació d’abonaments cal
dirigir-vos al despatx de l’Àrea
d’Esports al Pavelló Josep Mir.

40 €

Veniu a gaudir d’un espai per jugar en família, equipat amb jocs i material divers. Es
tracta d’un espai per aprendre a compartir,
per estimular els infants i gaudir jugant amb
ells, per transmetre actituds i valors, i per
promoure la diversitat i la riquesa del joc.
L’única norma és el respecte vers les altres
persones i el material. Es pot fer ús de tot
allò que es vulgui, però és indispensable recollir-ho abans de marxar.

5 SETEMBRE - 29 MAIG

20 € sense carnet jove CLV
Places limitades
Dinamitzat per Meeple Llagostera
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Castanyada
Jove
CÀPSULES COMUNITÀRIES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Música, amics, amigues, castanyes i molta
alegria... Què pot fallar?

3 NOVEMBRE
De 16 a 18 h
Espai Jove CLV
Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades

Dilluns i divendres, de 17 a 19 h
Llar del jubilat i el pensionista
Gratuït

Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Jornada
Tarda de
jocs de taula intercultural
CÀPSULES COMUNITÀRIES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Tarda de jocs de taula amb l’entitat de Llagostera Meeple Llagostera! Vine a provar un
munt de jocs de taula que et sorprendran!

17 NOVEMBRE
De 16 a 19 h

CÀPSULES COMUNITÀRIES
A PARTIR DE 12 ANYS CLV
Petita pinzellada de cultures de diferents
continents i que trobem al nostre municipi.
T’agrada conèixer els costums, els menjars,
l’artesania d’altres cultures? No hi pots
faltar!

13 ABRIL

Espai Jove CLV

De 16 a 19 h

Gratuït amb carnet jove CLV

Espai Jove CLV
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Gratuït amb carnet jove CLV
20 € sense carnet jove CLV
Places limitades
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Grup Lila.
Acció
feminista de
Llagostera
GRUPS ESTABLES
A PARTIR DE 12 ANYS
Grup de debat, treball i acció feminista!

de les entitats. Parlarem dels tipus i graus
de participació en l’entitat: com acollir
nous membres, com afavorir el relleu, etc.
També reforçarem els temes logístics quan
organitzem activitats i la manera de relacionar-nos amb l’administració.
Planegem una comunicació efectiva
Sessió dedicada a la comunicació interna i
externa de l’entitat. Tenim pla de comunicació? Quines possibilitats tenim? Planifiquem estratègies.

20 SETEMBRE 4 OCTUBRE
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
Gratuït
Professora: Sandra Mateu

OCTUBRE - JUNY
1 cop al mes a concretar amb els
i les participants. De 16 a 18 h
Espai jove CLV
Gratuït
Informació i inscripcions:
→ Veure pàgina 5
culturallagostera.cat

Fundació
Xarxa
△ Programació d’espectacles familiars

Casino Llagosterenc
Contacte: M. 647 346 822

Formació
pràctica per Meeple
Llagostera
a entitats
ASSOCIACIÓ JOCS DE TAULA
Comencem pel més burocràtic: Legalitat,
economia i fiscalitat
Sessió dedicada a parlar de les obligacions
que tenen les entitats tant a nivell fiscal,
econòmic i legal. També parlarem de la protecció de dades i de la recerca de fons.
Ens organitzem: participem
Sessió dedicada a l’organització interna

△ Sessions setmanals de Jocs de Taula
Moderns cada divendres a partir de les
20 h. També Sessions familiars obertes
els divendres cada 15 dies de 17 h a 19 h.

Casino Llagosterenc
Contacte:
jocsdetaulallagostera@gmail.com

Llagostera
en flor
△ Organització de l’exposició de flors,
plantes i aparadors que es porta a
terme durant la Festa Major.
△ Col·laboració en la Fira del Bolet.

Diferents espais del municipi
Contacte:
M. 663 051 549

Casal
Parroquial
Llagosterenc
La missió principal del Casal Parroquial és
la realització del Casal d’Estiu, a través del
qual es promou una educació integral en el
lleure, adreçada a infants i joves, ja que es
fan activitats de teatre, manualitats, esports,
excursions, creativitat, jocs, descoberta de
l’entorn, cuina, música, ball, acampades,
etc.
La nostra activitat actual també inclou:
△ Grup de teatre “Amics del Casal”
△ Representació d’Els Pastorets
△ Taverna del casal, dins la Fira del Bolet
△ Tómbola de la Festa Major
△ Xocolatada de la Festa Major
△ Festa de Sant Jaume
△ Festa de Santa Maria
△ Col·laboració en la bicicletada
de la Festa de la Mobilitat

Al local del Casal
Ctra. de Tossa, s/n
Contacte:
juntacasalllagosterenc
@gmail.com
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SOCIETAT
Esplai
El Papu Tisores
ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI
DE LLAGOSTERA
Som un grup de voluntaris i voluntàries
que eduquem en el lleure a infants i joves
de 4 a 17 anys, els diumenges al matí cada
tres setmanes. També anem de colònies per
Setmana Santa i de campaments a l’agost.
Creiem que l’educació en el lleure és una
eina de transformació social, a partir de la
transmissió generacional de valors i ideals
feministes, laics i progressistes.

Ctra. de Tossa, s/n
Contacte:
esplai.papustisores@gmail.com

△ Reduir, reciclar i Reutilitzar la roba de
segona mà del municipi (El Rober).
△ Acollir, assessorar i avaluar els
alumnes de l’IES que fan les pràctiques
del Crèdit de Serveis Comunitaris.
Coordinar-se amb l’IES i fer xerrada
anual als alumnes de 3r d’ESO.
△ Acollir i programar el suport dels alumnes
de l’IES per l’actuació de càritas en
els supermercats pel Gran Recapte.
△ Formar els usuaris del Servei d’Aliments
en temes que els puguin ser d’utilitat.
△ Oferir cursos per tenir cura de la
gent gran, fets a la Llar d’Avis.
△ SAI (Servei d’Atenció jurídica a
l’Immigrant), obert a tothom qui
ho necessiti, gràcies a un conveni
amb l’Ajuntament de Llagostera,
que en subvenciona el cost.
△ Realització del TALC (Taller
d’Acollida Lingüística i Cultural) per
a la gent nouvinguda, en català

Rectoria
Contacte: M. 609 045 714

El Butlletí de
Llagostera
Oncolliga
Llagostera
Edició de la revista El Butlletí de Llagostera i
del seu portal web, ambdós dedicats a la informació, l’opinió i la cultura locals (en el cas de la
revista, amb periodicitat semestral). També,
la participació en d’altres activitats culturals
del poble, ja sigui organitzant-les o col·laborant amb altres entitats o l’Ajuntament.

C/ Sant Pere, 5, baixos
Contacte:
elbutlleti.llagostera@gmail.com

Càritas
Llagostera
△ Acolliment i suport a les persones
desfavorides del municipi.
△ Acolliment i formació de nous voluntaris.

SECCIÓ LOCAL FUNDACIÓ
PRIVADA ONCOLLIGA GIRONA
Ajut als malalts de càncer i a les seves famílies. Organització de xerrades informatives
i diverses accions per recollir fons, com ara
caminades populars i l’arrossada anual.

Contacte: M. 696 083 807
oncolligallagostera@gmail.com

Creu Roja
ASSEMBLEA LOCAL
LLAGOSTERA - CASSÀ
Organització de la Campanya de joguines,
participació en campanyes de col·laboració
per a accions de benestar social, col·laboració en les campanyes de donació de sang,
col·laboració amb el CAP de Llagostera
duran les vacunacions i acompanyaments
de gent gran.

C/ Barceloneta, 4
Contacte: T. 972 83 02 54
llagostera@creuroja.org

G.E. Bell Matí
Principalment activitats esportives al medi
natural, com ara excursionisme, senderisme, alpinisme, córrer per muntanya...
Però també cultural com el concurs de dibuix infantil, l’aplec de Panedes, pujades al
campanar, etc. o de conscienciació i conservació del medi amb recollides de deixalles de
l’entorn de Llagostera.

Despatx del pavelló
(Av. de l’Esport, s/n)
Contacte: bellmati@gmail.com
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SOCIETAT
AFA
El Carrilet
i el Niu

AFA Escola
Puig de les
Cadiretes

Representació de famílies d’infants que assisteixen a les escoles bressol del poble.

Oferir diversos serveis a les famílies de l’escola.

Llar d’infants El Carrilet
Contacte:
afacarriletniu@gmail.com

AFA Escola
Lacustària
Gestió del menjador escolar, distribució i
venda de roba esportiva, organització d’activitats extraescolars en horari no lectiu, organització del Torneig de pàdel i de la Festa
de final de curs, programació de xerrades,
gestió del servei de psicopedagogia, tramitació de les diferents subvencions, etc.

Escola Puig de les Cadiretes c/ Amical de Mauthausen,14
Contacte:
afa.puigdelescadiretes
@gmail.com

AMPA
Institut de
Llagostera
Donar suport a les famílies i al centre educatiu en tot allò que afavoreix la formació
dels alumnes de l’Institut de Llagostera.

Escola Lacustària - c/ Lleó I, 6

Institut de Llagostera Av. del Gironès, 51

Contacte:
ampalacustaria@gmail.com

Contacte: ampa.institut.
llagostera@gmail.com
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INFORMACIÓ I CONTACTE
Espai Cultural Casa de les Vídues
pl. de la Llibertat, 1 • T. 972 83 19 95
Escola Municipal d’Art Pere Mayol
escoladart@llagostera.cat
Espai Educatiu
educacio@llagostera.cat
Espai Jove CLV
joventut@llagostera.cat
Aula CRT
casadelesvidues@llagostera.cat
Biblioteca Julià Cutiller
c. Lleó I, 2 • T. 972 83 00 08
biblioteca@llagostera.cat
Pavelló Municipal d’Esports Josep Mir
av. de l’Esport s/n • T. 972 80 53 84
esports1@llagostera.cat
Casino Llagosterenc
pl. Catalunya, 6 • T. 626 34 76 79
gestio@casino.cat

Amb el
suport de:

