AULA D’ADULTS
2020 – 2021

CURS D’ANGLÈS INICIAL

CURS D’ANGLÈS ELEMENTAL (1.3)

Informació

Informació

Horari

1 h 30’

Data

Dilluns
Inici del curs: 19 d’octubre de 2020
Final del curs: 26 d’abril de 2021
Dies de festa no recuperables: 28 de desembre, 4 de gener, 29 de març i 5 d’abril

De 17 a 18.30 h

Horari

1 h 30’

Data

Dimarts
Inici del curs: 20 d’octubre de 2020
Final del curs: 27 d’abril de 2021
Dies de festa no recuperables: 8 i 29 de desembre, 5
de gener, 30 de març

Participants

Mínim, 6 persones

Preu

25 euros mensuals
(no inclou material, llibre, ni taxes d’exàmens en el
cas que fos necessari)

De 19 a 20.30 h

Màxim, 12 persones

Participants

Mínim, 6 persones

Preu

25 euros mensuals
(no inclou material, llibre, ni taxes d’exàmens en el cas que fos necessari)

Lloc

Aula de Formació de l’escola Bressol

Lloc

Centre Cívic

Data inscripció

Del 6 al 30 d’octubre de 2020

Data inscripció

Del 6 al 30 d’octubre de 2020

Formador

Acadèmia L’Aula. Espai d’Estudi

Formador

Acadèmia L’Aula. Espai d’Estudi

Descripció: Curs de llarg durada adreçat a aquelles persones que ja han fet una intro-

Màxim, 12 persones

Descripció: Curs de llarga durada adreçat a aquelles persones que no
tenen cap coneixement o molt poc de la llengua anglesa.
Es lliurarà un certificat o diploma d’assistència sempre que se n’acrediti
un mínim del 80%.
En el cas que el nombre d’inscrits superi el màxim previst, tindran prioritat les persones empadronades a Pals; en segon lloc, se seguirà l’ordre
d’inscripció.

ducció a la llengua anglesa (nivell 1 sencer) i que volen adquirir coneixements de pre-intermediate. Se segueix una metodologia dinàmica i participativa que combina tant la
part oral (conversa mitjançant role playing i situacions de la vida quotidiana, respectant
interessos dels alumnes) com l’escrita.
Es lliurarà un certificat o diploma d’assistència sempre que se n’acrediti un mínim del 80%.
En el cas que el nombre d’inscrits superi el màxim previst, tindran prioritat les persones
que van seguir el curs l’any passat; per a la resta, se seguirà l’ordre d’inscripció si bé tindran
prioritat les persones empadronades a Pals.

CURS D’ANGLÈS AVANÇAT

CURS DE CATALÀ BÀSIC
PREINSCRIPCIÓ

Informació
Horari

1 h 30’

Data

Dijous
Inici del curs: 22 d’octubre de 2020
Final del curs: 29 d’abril de 2021
Dies de festa no recuperables: 24 i 31 de desembre,
1 d’abril

Horari

*veure preinscripció

Data

Dilluns i dimecres
Des del gener fins a març de 2021
Se seguirà el calendari escolar

Participants

Mínim, 6 persones

Participants

Mínim, 12 persones

Preu

25 euros mensuals
(no inclou material, llibre, ni taxes d’exàmens en el
cas que fos necessari)

Preu

Gratuït (no inclou material, llibre, ni taxes d’exàmens en el cas que fos necessari)

Lloc

Aula de Formació de l’escola Bressol

Lloc

Aula de Formació Escola Bressol

Data inscripció

Del 6 al 30 d’octubre de 2020

Data preinscripció

Del 9 al 30 de novembre de 2020

Formador

Acadèmia L’Aula. Espai d’Estudi

Informació

De 20.30 a 22 h

Màxim, 12 persones

Descripció: Adreçat a aquelles persones que tenen un bon coneixement de la llengua

anglesa i que poden desenvolupar un discurs coherent en anglès. Aquesta hora i mitja
setmanal ha de permetre mantenir el ritme i la fluïdesa verbal de l’idioma, sempre repassant les estructures gramaticals de la llengua.
Es lliurarà un certificat o diploma d’assistència sempre que se n’acrediti un mínim del 80%.
En el cas que el nombre d’inscrits superi el màxim previst, tindran prioritat les persones
que van seguir el curs l’any passat; per a la resta, se seguirà l’ordre d’inscripció si bé tindran prioritat les persones empadronades a Pals.

Màxim, 15 persones

Descripció: Adreçat a aquelles persones no catalanoparlants però alfabetitzades que
volen aprendre nocions bàsiques del català.

En el cas que el nombre d’inscrits superi el màxim previst, tindran prioritat les persones empadronades a Pals i per ordre d’inscripció; per a la resta, se seguirà l’ordre de preinscripció.

TALLER DE TEATRE PER A JOVES
Informació
Horari

1 h 30’

Data

Dissabte
Inici del taller: 10 d’octubre de 2020
Final del taller: 19 de juny de 2021
Se seguirà el calendari escolar

Participants

Mínim, 6 persones

Preu

10 euros mensuals

Lloc

Centre Cívic

Data inscripció

Del 6 al 30 d’octubre de 2020

Formador

Àlex Brull, director i actor de teatre

De 10.30 a 12 h

Màxim, 15 persones

INFORMACIÓ GENERAL
PER A TOTS ELS CURSOS
COM EM
PUC INSCRIURE ?

•

COM PUC PAGAR
LA INSCRIPCIÓ ?

•

COM PUC ANUL·LAR LA
INSCRIPCIÓ?

Abans d’iniciar el curs o taller
• Enviant un correu electrònic a cultura@pals.cat

Els rebuts es cobraran per domiciliació
bancària entre els dies 1 i 7 de cada mes.
Les persones interessades facilitaran un número
de compte corrent.

Un cop iniciat el curs o taller
• Enviant un correu electrònic a cultura@pals.
cat o a intervenció@pals.cat abans de l’inici del
mes següent. NO es retornaran les quotes abonades anteriorment ni el cost del material.

Descripció: A través del joc escènic aprendrem tècniques teatrals, creació de personatges, improvisacions, treball d’escenes, dinàmiques de grup i jocs per potenciar l’imaginari personal i col·lectiu. Si és possible, a final de curs, presentarem una obra de creació
pròpia o una petita mostra.
En el cas que el nombre d’inscrits superi el màxim previst, tindran prioritat les persones
que van seguir el taller l’any passat; per a la resta, se seguirà l’ordre d’inscripció si bé
tindran prioritat les persones empadronades a Pals.

•

ON LINE, anant a la pàgina web de l’Ajuntament
www.pals.cat i omplint el formulari.
PRESENCIALMENT, a l’Oficina de Turisme de la
plaça Major o a la recepció de l’Ajuntament
de Pals.

ALTRA INFORMACIÓ

Comissió rebuts retornats
• La comissió derivada dels rebuts retornats es
cobrarà al titular del compte.
• Mínim insuficient d’inscripcions / Causes
imprevistes. En ambdós casos, l’Ajuntament es
reserva el dret de cancel·lar, ajornar o modificar
el curs i/o el taller.

MESURES COVID-19

•
•
•

Obligatori l’autorització del pare, mare o tutor.

Obligatori ús de la mascareta
Mantenir la distància sempre que es pugui
Rentar mans amb sabó o gel hidroalcohòlic

Més informació, dubtes, dirigiu-vos a Àrea de Cultura (cultura@pals.cat –
tel. 972 63 73 03) o bé a l’Oficina de Turisme (info@pals.cat – tel. 972 63 73 80)

Consulteu la informació sobre cursos de
professionalització adreçats al sector
turístic i comercial a www.visitpals.com
tel.972637380 info@pals.cat

Amb el suport de

