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Us presentem totes les propostes formatives,
per al curs 2015/16, de l’Escola Municipal
d’Art Josep Lloveras, l’Escola Municipal de
Música i la Biblioteca, al Centre Cultural Sala
Galà.
Enguany volem remarcar que l’actual Escola
d’Art portarà el nom de Josep Lloveras com
a reconeixement de la seva feina, embrió de
l’Escola d’Art de Cassà de la Selva.
Des de l’Ajuntament volem que la Sala Galà
sigui el motor referent cultural de la nostra
vila, és per això que un any més hem programat una àmplia oferta de tallers, cursets,
xerrades i exposicions per al curs 2015-2016.
Dins d’aquesta extensa programació es
poden trobar un munt de propostes formatives i culturals adreçades a tot tipus de públic
i edat.
Eva Sáez
Regidora d’Educació

Mapping de Josep Lloveras a la façana de Can Trinxeria.

3

Horaris
Matins: dimecres, dijous i dissabte, de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h
www.bibgirona.cat/cassa
biblioteca@salagala.cat

Narrativa creativa I
DIES: dissabtes 3, 10 i 17 d’octubre
HORA: dissabte 3, de 10 a 12 h, i dissabtes 10 i 17, de 10 a 13 h
LLOC: Centre Cultural Sala Galà
PROFESSORES: Carme Callejón i Assum Guardiola
PREU: 40 €

Carnet de
Biblioteca
Fer-se’l és gratuït i permet emportar-se a casa en préstec fins a 8
llibres, 4 revistes, 3 DVD, 3 CD i 2
CD-ROM durant 30 dies.

Club de lectura
Un any més, la Biblioteca proposa
el bon costum de reunir un grup de
persones per compartir vivències al
voltant de la lectura. Amb un llibre
facilitat per la Biblioteca, el grup
es reuneix cada mes per comentar
tot el que els ha suggerit la lectura.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la
Biblioteca.

Escriure és un ofici i, com a tal, dominar-lo, requereix
d’unes tècniques i d’uns coneixements que es poden
aprendre. L’objectiu d’aquest curs és assimilar les
nocions bàsiques per aprendre a escriure de manera
literària.

Club de lectura
infantil
per a nens de 10 a 12 anys

La biblioteca anima tots els nens
i nenes de Cassà de 10 a 12 anys a
participar en el Club de Lectura que
es portarà a terme a la biblioteca un
dia al mes. Llegirem un llibre, el comentarem i intentarem treure’n el
màxim profit. Llegir ens permetrà
compartir experiències i emocions
i millorar la nostra comprensió
lectora. Activitat gratuïta. Inscripcions a la Biblioteca.

Club de lectura
juvenil
A PARTIR DE 13 ANYS

La biblioteca proposa crear un
espai de debat i punt de trobada
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per a joves a partir de 13 anys, amb
l’objectiu de compartir una lectura i
comentar-la entre tots. Les sessions
seran d’una hora de durada i es
realitzaran un cop al mes. La
biblioteca facilitarà els llibres als
integrants del grup.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la
Biblioteca.

Hora del conte
per a infants
DIA: El 1r dijous de cada mes
HORA: a les 17.30 h
Només cal portar les orelles ben
netes, els ulls ben oberts i viatjar
una estona de la mà dels personatges al fantàstic món dels contes.
Per als més petitons s’organitzaran
sessions puntuals de “Biblionadons”, especialment pensades per a
mainada de fins a 3 anys.

XIII Concurs de
punts de llibre
Per Sant Jordi celebrarem la
tretzena edició d’aquest concurs
que serveix per triar els dibuixos
que il·lustraran els punts de llibre
habituals en els préstecs de la
Biblioteca. El concurs està obert
a adults i infants: podeu veure els
guanyadors de les edicions passades a la mateixa Biblioteca.

Fira d’intercanvi
de llibres
DIES: dissabte 19 de setembre,
a la Biblioteca; diumenge 20 de
setembre, en el marc dels actes de
la Fira de Santa Tecla; programes
a part.
HORARI: de 10 a 14 h
Activitat durant la Fira de Santa
Tecla.

Servei de préstec
a domicili
Què és?

El servei de préstec a domicili
permet rebre documents de la
Biblioteca Municipal de Cassà de
la Selva al domicili de les persones
amb problemes de mobilitat (temporal o permanent).

Què puc demanar?

El nombre màxim de documents
que podeu demanar és
∙∙ 8 llibres
∙∙ 4 revistes
∙∙ 3 CD
∙∙ 3 DVD
El període de préstec és d’1 mes,
prorrogable per un període igual.

Les normes relatives al servei de
préstec també són aplicables al
servei de préstec a domicili.
Si el que necessiteu no es troba a la
Biblioteca, es demanarà a una altra
biblioteca de la xarxa de biblioteques públiques, sempre que n’hi
hagi disponibilitat.

M’interessa!
Què haig de fer?

Només cal que us poseu en contacte amb la Biblioteca i demanar
el document. El personal de la Biblioteca selecciona els documents,
els porta al domicili de l’usuari i
els retorna a la Biblioteca en hores
convingudes.

Carnet d’entitat
Què és?

La Biblioteca ofereix un carnet
d’entitat a aquelles que així ho
sol·licitin per tal que disposin temporalment de fons relacionats amb
les seves activitats o serveis.

Què es pot demanar?

El carnet d’entitat permet emportar-se un màxim de 20 llibres, 10
números de revistes (només els
números endarrerits), 10 CD i 10
DVD en dipòsit.
El període de préstec és d’1 mes,
prorrogable per un període igual.
Les normes relatives al servei de
préstec també són aplicables al
servei de préstec a entitats.
Si el que necessiteu no hi és, a la
Biblioteca, es demanarà a una altra
biblioteca de la xarxa de biblioteques públiques, sempre que n’hi
hagi disponibilitat.

Ens interessa!
Què hem de fer?

El responsable de l’entitat sol·
licita el carnet personalment a la
Biblioteca, i ha de facilitar les seves
dades personals i les de l’entitat:
nom, adreça, telèfon i NIF, DNI o
document identificatiu. El carnet
es recull personalment amb identificació prèvia de la persona que
representa l’entitat. El responsable
de l’entitat ha d’informar la Biblioteca de la finalitat del préstec.

Condicions

Amb independència de qui utilitza
el carnet, el responsable últim
del préstec i de la devolució és
qui consta com a responsable
de l’entitat titular del carnet. És,
doncs, obligació d’aquesta persona
comunicar a la Biblioteca quan
deixa de ser-ho i responsabilitat
de la Biblioteca reclamar a l’entitat
la comunicació de les dades de la
nova persona que la representa, en
cas que no ho hagi fet.
El carnet resta bloquejat mentre no
es disposi de totes les dades, actualitzades, de l’entitat i de la persona
que la representa.
En cap cas es pot utilitzar el servei
de préstec a entitats per a un profit
personal.
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Art
i creativitat
per a nens i
nenes I

Art
i creativitat
per a nens i
nenes II

Disseny i
il·lustració
per a joves

D’octubre a juny
DE 4 a 7 ANYS

D’octubre a juny
DE 8 A 11 ANYS

Professors: Sergi Batlle, Santi Mas
Horaris:
divendres, de 17.30 a 19 h,
o dissabte, de 10 a 11.30 h
Preu: 22 € mensuals

Professors: Sergi Batlle, Raquel
Oliveras i Anna de Gea
Horaris: dimarts, de 17.30 a 19.30 h,
o dissabte, d’11.30 a 13.30 h
Preu: 27 € mensuals

Professor: Sergi Batlle
Horari: dijous, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 27 € mensuals

L’art com a llenguatge d’expressió personal i com una part
essencial del procés educatiu.
El nostre objectiu és facilitar-los
les eines necessàries per tal de
despertar-los la curiositat pel món
de les formes i els colors, així com
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.

Aprendre a partir del descobriment i la invenció.
Pretenem motivar i despertar
l’interès pel coneixement de
tècniques i llenguatges artístics
com el dibuix, la pintura, l’escultura, el modelatge, la fotografia,
l’scrapbooking, etc. A partir de
l’experimentació amb totes aquestes eines trobarem noves formes
d’expressió i descobrirem la riquesa
de l’art i la infinitat d’opcions que
ens ofereix.
Durant aquest curs es realitzarà
un curt d’animació digital en
stop-motion cosa que permetrà que
els joves artistes utilitzin la seva
creativitat i aprenguin a treballar
en equip.

D’octubre a juny
DE 12 A 16 ANYS

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 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.

Als Tallers d’octubre a juny s’aplica una matrícula de 30 €.
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Dibuix
i Pintura
D’octubre a juny
A PARTIR DE 16 ANYS

Professor: Carles Torrent
Horaris:
MATÍ:
dilluns i dimecres, de 10 a 12.30 h
TARDA:
dilluns i dimecres, de 17 a 19.30 h
VESPRE:
dilluns i dimecres, de 19.30 a 22 h
Preu: 40 € mensuals*
* Inclou la inscripció al curs de Model viu

L’objectiu és facilitar tots els
coneixements tècnics i pràctics
necessaris per a la creació d’un
dibuix o una pintura, ja sigui de
caire realista o abstracte, sense
prejudicis formals ni estètics. El
curs ofereix la possibilitat d’anar
descobrint i desenvolupant un llenguatge propi a partir de tècniques
com el carbonet, el grafit, el pastel,
l’aquarel·la, l’aiguada, l’acrílic,
l’oli... i tècniques mixtes que
permetin experimentar amb les
textures, els suports i els diferents
materials que tenim a l’abast.
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Els dilluns al vespre disposarem de
model viu per a qui estigui interessat en el dibuix o la pintura del cos
humà. El seguiment és totalment
personalitzat i, per tant, no importa
el nivell de cada alumne.

Model viu
D’OCTUBRE a juny
A PARTIR DE 16 ANYS

Professor: Carles Torrent
Horari: dilluns, de 20 a 22 h
Preu: 30 € mensuals*

ment personalitzat i, per tant, no
importa el nivell de cada alumne.
Les tècniques a utilitzar seran de
lliure elecció.

Tapís
D’OCTUBRE a juny
A PARTIR DE 12 ANYS

Professora: Mercè Ibarz
Horari: dimarts, de 17.30 a 20.30 h
Preu: 35 € mensuals

* Aquest curs és gratuït per a tots els alumnes matriculats
a Dibuix i Pintura.

En l’horari del grup de Dibuix i
Pintura del vespre, es disposarà
de models tant femenins com
masculins per tal que les persones
interessades en el món del dibuix
i la pintura del natural puguin
treballar l’anatomia, la proporció i
el ritme del cos humà.
Treballarem bàsicament amb
posicions de diferents durades
de temps, però aquest taller està
obert a les propostes i necessitats
de cadascú. El seguiment és total-

L’art del teixit ens obre les portes al coneixement de diferents
cultures. El tapís entès com a eina
d’expressió ofereix a l’alumne tot
un ventall de possibilitats molt originals i creatives que cadascú pot
utilitzar d’una manera personal. En
aquest curs s’aprendran els processos bàsics per confeccionar teixits,
estores... tot entrellaçant fibres
de diferents materials, textures,
gruixos i colors. Els alumnes que
s’iniciïn en aquesta tècnica començaran per desenvolupar el concepte
de teixit: disposició dels fils en el
teler, com treballar els fils del teler
per obtenir un teixit, disseny d’un
tapís, com portar a terme el tapís.

Els alumnes que ja tinguin un
coneixement bàsic s’endinsaran en
l’exploració de les diferents possibilitats que ens ofereix la tècnica del
tapís, ajudats de materials diferents
dels tradicionals, i treballaran els
volums, el doble ordit o bé els ordits
suplementaris per poder arribar a
un llenguatge contemporani.

Patchwork
D’octubre a juny
A PARTIR DE 15 ANYS

Professora: Brigit Aubeso
Horaris:
MATÍ: dimecres, de 10 a 12.30 h
TARDA: dimecres, de 17 a 19.30 h
Preu: 30 € menusals

El patchwork és una forma d’art
tèxtil en el qual els retalls de
tela cobren protagonisme.
Els pedaços, units i barrejats entre
ells, formen noves formes on la
creativitat no té límits. Tant amb
el patchwork tradicional i la seva
llarga història amb tècniques
específiques com amb l’anomenat
patchwork contemporani, anomenat també “lliure” amb les seves
formes indefinides, es poden crear
dissenys originals per utilitzar-los

com nosaltres vulguem des d’un
cobrellit, fins a objectes o composicions amb les més diverses formes,
colors i textures de les teles. Per a
tots els nivells.

Joieria
D’octubre a juny
A PARTIR DE 16 ANYS

Escultura

Fosa en metall
D’OCTUBRE A juny
A PARTIR DE 14 ANYS

Professora: Ció Abellí
Horari: dijous, de 18.30 a 21.30 h
Preu: 35 € mensuals

Professora: Imma Viñals
Horaris: dijous, de 18.30 a 21.30 h,
i dimarts, de 18.30 a 21.30 h (en cas
que el grup del dijous quedi ple).
Preu: 45 € mensuals

L’objectiu principal és conèixer
els materials i els processos bàsics per a la creació d’una joia:
perforar, serrar, soldar i polir.
Al llarg del curs coneixerem diferents tècniques per donar volum i
textura a les superfícies. Treballarem peces amb la tècnica de la
cera perduda, coneixerem l’esmalt
al foc i moltes altres tècniques que
podem utilitzar per fer joies.
Posarem a disposició de l’alumne
uns lots amb el material necessari
d’ús personal que es podran adquirir en el mateix centre.

El curs està destinat a donar
les eines bàsiques per poder
desenvolupar els models que
s’utilitzaran per fer la fosa en
bronze, ferro o alumini.
L’objectiu és realitzar models escultòrics de format petit i mitjà que
s’utilitzaran per obtenir una peça
única en un metall determinat.
Durant el curs es podrà treballar
amb materials termofusibles com el
poliestirè expandit (el Porexpan) la
goma escuma i altres materials que
es fonen fàcilment quan s’hi injecta
la colada del metall fos. També
utilitzarem la tècnica de la cera
perduda que ens permet obtenir
l’escultura definitiva a partir del
modelat de la cera.
Es faran visites a diferents foneries
per tal d’aprendre tots els processos
de l’elaboració.
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Monogràfics
Tècniques
de gravat
De la línia a la taca
D’OCTUBRE A MARÇ
A PARTIR DE 16 ANYS

Professor: Sebi Subirós
Horari: divendres, de 19 a 22 h
Lloc: Centre Cultural Sala Galà
Preu: 45 € mensuals

Programa: monotip a la manera
de llapis, aiguades, collage, punta
seca, aiguafort, aiguafort a la manera de llapis, aiguatinta, gravat al
sucre i al sofre, estampació, estudi
dels materials: paper, planxes,
àcids, tintes...
El curs és eminentment pràctic
i s’acompanya amb l’observació
crítica de gravats, realitzats en les
diferents tècniques mostrades durant el curs, creats per artistes que
han treballat al taller Lupusgràfic
Edicions.

Scrapscrapbooking
Febrer i març o Abril i maig
A partir de 10 anys

Professora: Cristina Dalmau
Horari: dilluns, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Sala Galà
Preu: 60 € el curs (de dos mesos)
Inclou material bàsic

En aquest curs farem un
recorregut per algunes de les
tècniques del gravat associades
al dibuix i la pintura, diferents
maneres de treballar la línia i diferents qualitats-traç i taca.

10

L’scrapbook és el terme anglès
per definir un llibre de retalls,
és a dir, la tècnica de personalitzar àlbums de fotografies i
altres objectes. Quan guardem
records i retalls en un diari o trossos de paper de regal, estem fent
scrapbook o scrapbooking.

Als Tallers Monogràfics no s’aplica matrícula.

A partir d’aquí la tècnica de l’scrap
consisteix en nombrosos processos
creatius com retallar, enganxar o
fer collage per crear i personalitzar
tot tipus d’elements, emprant ornaments de tot tipus (botons, adhesius, cintes, papers decorats, flors
de paper, de roba, fils, reblons...) i
diversos estils, des del més sofisticat fins al més senzill, depenent de
cada persona. Cada alumne podrà
escollir quins elements vol utilitzar
per a recrear-los a partir de les diferents propostes que es presentaran:
àlbums, receptaris de cuina, marcs
per a fotografies, miralls, maletes,
etc. Vine, personalitza els teus
objectes i gaudeix tot aprenent i
creant!

Fotografia
Nivell bàsic
De gener a juny
A PARTIR DE 14 ANYS

Professor: Marcel Asso
Horari: dimarts, de 19 a 21 h i algun
dissabte, de 10 a 14 h
Lloc: Espai Jove l’Escorxador i
sortides*
Preu: 30 € mensuals
* Es pacten a principis de curs amb el consens de tot
l’alumnat.

Un curs pensat per a aquelles
persones que vulguin
endinsar-se a l’apassionant
món de la fotografia digital.
Partint d’un nivell 0, es donen 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 (paisatge marítim,
urbà...) l’alumne pot posar en
pràctica els coneixements tècnics
adquirits i mitjançant els exercicis
creatius pot buscar un llenguatge
artístic propi. Es tracta d’un curs
amb un alt component pràctic.

Photoshop
d’octubre a desembre
A PARTIR DE 14 ANYS

Reciclatge
tèxtil creatiu
D’octubre a desembre
o de març a maig
A PARTIR DE 12 anys

Professora: Brigit Aubeso
Horari: divendres, de 17 a 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Sala Galà
Preu: 90 € curs (cada trimestre)

Professor: Marcel Asso
Horari: dimarts, de 19 a 21 h
Lloc: Espai Jove l’Escorxador i
sortides
Preu: 90 € curs sencer

Photoshop és el programa de
retoc d’imatge més usat al món.
Amb algunes classes pràctiques
veurem quines són les seves
principals aplicacions i aprendrem
a corregir les nostres imatges. Cal
tenir nocions bàsiques de fotografia
o haver realitzat algun curs d’iniciació.

Recrea la teva roba i complements vells.
En aquest taller us acostarem a
la pràctica del reciclatge tèxtil
donant a conèixer eines i tècniques
senzilles per transformar les peces
que tingueu en desús o que vulgueu
que tinguin una nova vida. Es
treballaran diverses tècniques com
ara el patchwork, entrellaçats de
roba, pintura tèxtil, serigrafia,...
per reciclar les vostres samarretes,
jerseis, jaquetes, faldilles, bosses,
etc. La roba té i dóna molta més
vida de la que imaginem!
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Altres activitats
artístiques
Exposició dels treballs
dels alumnes del curs
2014-2015

Fira de Santa Tecla de 2015.

setembre

Tastets d’art per la Fira
de Santa Tecla

Presentació d’alguns cursos que es realitzaran a l’Escola d’Art Josep Lloveras.

setembre

Taller de Nadal
Del 28 al 30 de desembre de 2015

Taller de Setmana Santa
Del 21 al 24 de març de 2016

33è concurs de colors
sobre l’asfalt

Activitat creativa pensada per als dies de Nadal en la qual els participants treballaran amb diferents tècniques artístiques a partir d’un projecte concret que es
presentarà més endavant.
Activitat creativa pensada per als dies de Setmana Santa en la qual els participants treballaran amb diferents tècniques artístiques a partir d’un projecte
concret que es presentarà més endavant.
Aquest any celebrarem de nou aquesta activitat durant la Festa Major de Cassà.

FESTA MAJOR

Cursos d’estiu
juliol i setembre

Propostes artístiques per a l’estiu entre les quals es poden destacar Matins d’Art
i els cursos de pintura a l’aire lliure, taller de joieria, model viu, etc.

Matins d’Art
infantil i juvenil

Activitat en la qual es vol donar un espai
i temps per gaudir dels matins d’estiu de
forma creativa amb l’art com a eix central,
entenent l’art des d’un punt de vista general i
introduint activitats de volum, color, teatre,
cant, dansa, música, fotografia, cinema i
moltes coses més. Matins d’Art és un projecte
global, un taller integrador i multidisciplinari
d’experimentació i creació artística per a
nens i nenes des dels 3 fins als 14 anys.

juliol i setembre

Cicle Joviart Cassà

Cicle d’exposicions de joves artistes. Organitzat conjuntament entre l’Escola
d’Art Josep Lloveras i Cassà Jove.

Exposicions, sortides, xerrades i conferències...
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Muntatge de l’exposició:
L’Escola Municipal d’Art recorda Josep Lloveras
Festa Major 2015
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Preus i horaris a les pàgines 18 i 19.
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Aula de
sensibilització
musical

Iniciació musical

Preparatori II

Nens i nenes de 6 a 7 anys

Nens i nenes de 8 a 9 anys

S’imparteix el coneixement i
ampliació del llenguatge musical
i l’alumne/a continua amb l’aprenentatge de l’instrument.

Audicions, jocs, ritmes, cançons
i moviment corporal per als més
petits. Aquestes aules s’estructuren
en diversos grups:

Es continua amb el treball auditiu,
rítmic, cançó... Es tracten els
elements més bàsics del llenguatge
musical i s’inicia la roda d’instruments, a través de la qual els
alumnes prenen contacte amb els
instruments que podran estudiar a
partir del proper curs.

Sensibilització
musical P3
Nens i nenes de 3 a 4 anys

Dia: dilluns
Horari: de 17.30 a 18.30 h

Sensibilització
musical P4
Nens i nenes de 4 a 5 anys

Dia: dimarts
Horari: de 17.30 a 18.30 h

Sensibilització
musical P5
Nens i nenes de 5 a 6 anyS

S’intenta introduir el nen o la nena
en el món sensorial de la música.

Dia: dimecres o dijous
Horari: de 17.30 a 18.30 h

Dia: dimecres o dijous
Horari: de 17.30 a 18.30 h

Grau
elemental
Preparatori I
Nens i nenes de 7 a 8 anys

S’imparteix el coneixement del
llenguatge musical i l’alumne/a
escull un instrument i en comença
l’aprenentatge de forma individual.
1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i cant coral i 1/2
hora d’instrument individual

Dia: dilluns
Horari: de 17.30 a 19 h (cant coral,
de 18.30 a 19 h)

1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i cant coral i 3/4
d’hora d’instrument individual

Dia: dijous
Horari: de 18.30 a 20 h (cant coral,
de 18.30 a 19 h)

Llenguatge Musical
a partir de 10 anys
Curs adaptat a nois i noies que volen començar els estudis musicals
en edat més avançada. L’alumne/a
pot escollir l’aprenentatge d’un
instrument.
1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i cant coral i 1/2
hora d’instrument individual

Dia i Horari: a determinar segons
demanda
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Primer

Quart

Nens i nenes de 9 a 10 anys

Llenguatge musical i cant coral
o combo (opcional) i 1 hora setmanal d’instrument individual

Dia: dimarts
Horari: de 19 h a 20.15 h

Llenguatge musical
per a joves i adults*
* Grups de mínim 4 alumnes.

Curs adaptat a joves i adults que volen començar els estudis musicals
en edat més avançada. L’alumne/a
pot escollir l’aprenentatge d’un
instrument.

Dies: dimecres i divendres
Horari: de 17.30 a 18.30h (cant
coral, divendres de 18 a 18.30 h)

2 hores setmanals de llenguatge musical i cant coral i 1 hora
d’instrument individual

2 hores setmanals de llenguatge musical i cant coral i 1 hora
d’instrument individual.
Combo opcional.

Dies: dimarts i dijous
Horari: de 18 a 19 h
(cant coral, dijous de 18.30 a 19 h)
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Tercer

Adreçat a tots els alumnes que no
segueixen els estudis al Conservatori de Música de Girona.
Llenguatge musical, audició i 1 hora
setmanal d’instrument individual

Dia: dilluns
Horari: de 18.30 a 20.30 h (audició,
de 18.30 a 19 h)

DE 16 A 29 ANYS

Segon

Tercer

Dia i horari: a determinar segons
demanda

Música per
a joves

2 hores setmanals de llenguatge musical i cant coral i 3/4
d’hora d’instrument individual

Dies: dimecres i divendres
Horari: dimecres, de 18.30 a 19.30 h
i divendres, de 18 a 19 h (cant coral,
de 18 a 18.30 h)

Llenguatge musical, audició i
1 hora setmanal d’instrument
individual

1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i cant coral i 1/2
hora d’instrument individual

Dia i horari: a determinar segons
demanda

Grau mig
Primer

Adreçat a tots els alumnes que han
superat la prova de preparació i que
no segueixen els estudis al Conservatori de Música de Girona.

Adreçada als joves que, sense
coneixements musicals, volen
endinsar-se en el món de la música,
o bé que tenen coneixements
bàsics de llenguatge musical o d’un
instrument, però que no volen continuar amb el grau mig o superior.
1 hora setmanal de llenguatge
musical i d’instrument. Classes
individualitzades.

Música per
a adults

TALLER NOMÉS DIA 8 de setembre

Taller de
guitarra
elèctrica
Adreçat a guitarristes de tots els
nivells (que també podran venir
acompanyats dels seus familiars).
Es treballarà de forma interactiva
tot el que fa referència al so de la
guitarra elèctrica.
Els alumnes han de portar el seu
instrument.

companys, els coneixements que
es va adquirint en les classes de
llenguatge musical i en les classes
d’instrument individualitzat,
mitjançant la tècnica, la lectura,
la improvisació i l’adaptació als
diferents estils.

Professor: Robert Gázquez
Horari: els dimecres a partir de les
16 h. Amb inscripció prèvia, a partir
del mes d’octubre
Lloc: Escola Municipal de Música
Preu: gratuït (per alumnes que ja
cursen instrument a l’escola)

Més de 30 anys

Adreçada a totes aquelles persones
adultes amb coneixements musicals o sense, però que tenen inquietuds vers la música. S’impartiran
classes de llenguatge musical per a
adults o qualsevol dels instruments
que els interessin.
1 hora setmanal de llenguatge
musical i d’instrument.
Classes individualitzades.

Música per a
jubilats
65 anys o acreditació de la condició
de jubilat/da
1 hora setmanal de llenguatge
musical i d’instrument

∙∙ Diferències bàsiques del so i
efectes de la guitarra elèctrica en
els diferents estils.
∙∙ Com podem accedir a aquests
materials sense gastar-nos
massa diners.
∙∙ Equips, pedaleres i tipus d’amplificadors.
∙∙ Tècniques de rock.

Professor: Germán Frias (guitarrista
professional del grup FRAIZER)
Horari: dimarts 8 de setembre de
18 a 20 h
Lloc: Auditori de la Sala Galà
Preu: gratuït

Combo
Adreçat als alumnes a partir de tercer de grau elemental d’instrument.
El Combo és una agrupació instrumental per poder interpretar tots
tipus de música. La idea és posar
en pràctica, juntament amb altres
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HORARIS I PREUS
ESCOLA DE MÚSICA CURS 2015-2016
Els horaris de llenguatge són els que us presentem de cada curs, però poden estar subjectes a canvis en funció de les
matriculacions definitives. Es requereix d’un mínim d’inscrits perquè els cursos es puguin programar.

CURS*

DIA

HORA

Sensibilització – P3

dilluns

17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P4

dimarts

17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P5*

dimecres o dijous

17.30 – 18.30 h

Iniciació musical* (6-7 anys)

dimecres o dijous

17.30 – 18.30 h

Preparatori I (7-8 anys)

dilluns

17.30 – 19 h (cant coral de 18.30 a 19 h)

Preparatori II (8-9 anys)

dijous

18.30 – 20 h (cant coral de 18.30 a 19 h)

LLM a partir 10 anys
Primer (9-10 anys)

Segon (10-11 anys)

a determinar segons demanda
dimecres i divendres

dimecres i divendres

17.30 – 18.30 h
(cant coral divendres de 18 a 18.30 h)
dimecres de 18.30 a 19.30 h
divendres de 18 a 19 h
(cant coral de 18 a 18.30 h)

Tercer

dimarts i dijous

18 – 19 h
(cant coral dijous de 18.30 a 19 h)
combo opcional

Quart

dimarts

19 – 20.15 h (cant coral o combo
a escollir)

LLM joves i adults

a determinar segons demanda

1r Grau mig

a determinar segons demanda

3r Grau mig
Combo

dilluns

18.30 – 20.30 h (audició de 18.30 a 19 h)

dimecres

a partir de les 16 h (cal inscripció prèvia)

*Quan hi ha l’opció de dos torns es pot escollir un dels grups. Rigorós ordre d’inscripció.
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TAULA DE PREUS

(preus públics pendents de ser aprovats per la Junta de Govern Local)
Matrícula i assegurança: 77.00 €/curs (quota especial per les inscripcions del 6 al 24 de juliol: 70.00 €)
∙∙ L’import de la matrícula inclou assegurança, material i llibres
∙∙ L’import cobrat de la matrícula no serà retornable en cap cas
∙∙ A l’import de la matrícula no se li apliquen descomptes ni quotes especials
∙∙ Tant ex-alumnes, com alumnes nous, han d’abonar l’import de la matrícula
LLENGUATGE
MUSICAL

INSTRUMENT

INSTRUMENT
INDEPENDENT

Sensibilització – P3

28,00 €

-

-

Sensibilització – P4

28,00 €

-

-

Sensibilització – P5

28,00 €

-

-

Iniciació musical

30,00 €

-

-

Preparatori I

31,00 €

28,00 € (1/2 h)

53,00 € (1/2 h)

Preparatori II

33,00 €

39,00 € (3/4 h)

70,00 € (3/4 h)

LLM a partir 10 anys

33,00 €

28,00 € (1/2 h)

53,00 € (1/2 h)

Primer

41,00 €

39,00 € (3/4 h)

70,00 € (3/4 h)

Segon

49,00 €

44,00 € (1 h)

89,00 € (1 h)

Tercer

49,00 €

44,00 € (1 h)

89,00 € (1 h)

Quart

49,00 €

44,00 € (1 h)

89,00 € (1 h)

LLM joves i adults

49,00 €

44,00 € (1 h)

89,00 € (1 h)

Grau mig

52,00 €

55,00 € (1 h)

89,00 € (1 h)

CURS

Música per a Joves* (ind.)

89,00 € (1 h) / 79,00 € (3/4 h) / 55,00 € (1/2 h)

Música per a Joves* (duet)

55,00 € (1 h)

Música per a Joves* (trio)

45,00 € (1 h)

Música per a Adults* (ind.)

92,00 € (1 h) / 80,00 € (3/4 h) / 65,00 € (1/2 h)

Música per a Adults* (duet.)

57,00 € (1 h)

Música per a Jubilats* (ind.)

70,00 (1 h) / 65,00 (3/4 h) / 60,00 (1/2 h)

Música per a Jubilats* (duet)

50,00 (1 h) / 45,00 (3/4 h) / 40,00 (1/2 h)

Combo

Gratuït pels alumnes que ja cursen instrument a l’escola (a partir de 3r)
44,00 € (1 h) / 39,00 € (3/4 h) / 28,00 € (1/2 h)

*Música joves: de 16 a 29 anys | *Música adults: més de 30 anys | *Música jubilats: 65 anys o acreditació de la condició de jubilat
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Instruments i professorat
El Centre Cultural Sala Galà disposa de professorat suficientment preparat i qualificat per portar a terme tots els cursos i activitats que el Centre programa, així com l’ensenyament dels diferents instruments. La plantilla de professors i
col·laboradors distribuïda segons instruments està formada per:

Llenguatge musical

Família de vent-fusta

Música clàssica
i moderna

Família de vent-metall

M. Eugènia Mercader, Concepció
Planas, Carmina Rabassedas,
Xavier Viñas, Aïda Hospital, Jana
Boadas i Helena Rosas

Família de corda

VIOLÍ I VIOLA: Neus Cuberta i
Laura Mató
VIOLONCEL: Jana Boadas

20

CLARINET: Helena Rosas
OBOÈ: Coral Puntí
Flauta travessera: Conrad
Rafart i Joan Barrera

TROMBÓ i FISCORN: Francesc Cla
Saxòfon, tenora i tible:
Conrad Rafart i Joan Barrera
TROMPETA: Albert Font
Piano: M. Eugènia Mercader, Concepció Planas, Carmina Rabassedas, Xavier Viñas i Aïda Hospital

Teclat: Xavier Viñas
GUITARRA CLÀSSICA: Susan
Tremps i Concepció Planas
GUITARRA ELÈCTRICA I ACÚSTICA: Albert Oliva i Carles Serra
BATERIA/PERCUSSIÓ: Carles
Simón, Aniol Miró i Víctor Peralta
Cant: Jana Boadas
COMBO: Robert Gàzquez
ACORDIÓ DIATÒNIC: Montse
Casanova

Agrupacions musicals
Jove Orquestra
de Cassà
Direcció Orquestra d’Iniciació:
Neus Cuberta
Direcció Jove Orquestra:
Albert Bosch
Formació d’orquestra clàssica, integrada per nois i noies de diferents
edats que han assolit uns determinats coneixements musicals.
Els assaigs de l’Orquestra d’Iniciació tenen lloc els divendres, de 20
a 21 h.
Els assaigs de la Jove Orquestra de
Cassà tenen lloc els divendres, de
21 a 23 h.
Més informació al punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà.

Coral Bell Ressò
Direcció: Montse Casanova
Formació coral cassanenca amb
més de 35 anys d’experiència i amb

repertori de música tradicional
i músiques del món. No calen
estudis previs de música, si bé cal
posar-hi ganes i un mínim d’oïda
i entonació. Els assaigs de la Coral
Bell Ressò tenen lloc al Centre
Cultural Sala Galà cada dilluns de
21.30 a 23.30 h.

Coral infantil
l’Esclop
Direcció: Montse Casanova
Si t’agrada cantar, tens més de 7
anys i vols participar en els concerts
organitzats per la Coral Bell Ressò
i altres activitats organitzades pel
Centre Cultural Sala Galà, pots
formar part de la Coral Infantil
l’Esclop.
Horari: divendres, de 20.15 a 21 h.
Inici a l’octubre, al Centre Cultural
Sala Galà. Places limitades.

Coral Tutti Veus
Direcció: Anna Pérez
Formació de veus a cappella
integrada per nois i noies de
diferents edats a partir de 18 anys.
El seu repertori inspirat en música
gospel i versions està pensat per
poder cantar amb ritmes alegres i
divertits. No calen estudis previs de
música, si bé cal posar-hi ganes i un
mínim d’oïda i entonació.
Horari: dimecres a les 21 h.
Més informació a www.facebook.
com/tuttiveus

Colla geganteraGrallers
Més informació a l’adreça electrònica: collagegantera@gmail.com
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Cursos
diversos
Es requereix d’un mínim d’inscrits perquè els
cursos es puguin programar.

Salut

Ioga
D’octubre a juny

El ioga és un mètode de perfeccionament humà que té en compte
la relació recíproca entre el cos i la
ment i, per mantenir aquest equilibri, combina tots els moviments
que necessitem per assegurar la salut física amb tècniques de relaxació. Essencialment, la seva pràctica
afavoreix aconseguir l’equilibri físic
i mental que necessites, així com
dur una vida més saludable.

Professora: Marta Cla
MATINS:
Dia: dimecres
Horari: de 9.30 a 11 h
Lloc: Auditori Centre Cultural Sala Galà
Preu: 32 € mensuals
Professora: Pilar Massa
TARDES:
Dia: dilluns
Horaris:
de 19 a 20.30 h o de 20.30 a 22 h
Lloc: Auditori Centre Cultural Sala Galà
Preu: 32 € mensuals

Pilates

d’octubre a juny

L’objectiu és proporcionar benestar
i millorar la qualitat de vida de les
persones que desitgin recuperar i augmentar la forma física,
recuperar l’agilitat i practicar esport
i/o millorar lesions i postures. El
mètode es basa en la tècnica del
moviment “Authentic Pilates NY”,
mitjançant un treball controlat,
precís i rigorós.

Professora: Rosa Inés Arreghini
Dia: dimarts
Horari: de 19 a 20 h o de 20 a 21 h
Lloc: Auditori Centre Cultural
Sala Galà
Preu: 26 € mensuals

Gimnàstica
suau
D’octubre a juny

Adreçat a persones de mitjana
edat, amb problemes de l’aparell locomotor, artrosis, dolors lumbars,
artritis, dolors crònics... Es treballarà el cos i la ment mitjançant una
gimnàstica suau a base d’estiraments, tècniques de relaxació,
expressió corporal i tècniques de
consciència corporal.

Professora: Marta Cla
Dia: dimarts i/o dijous
Horaris:
dimarts de 16 h a 17 h
dijous d’11 a 12 h
Lloc: Auditori Centre Cultural Sala Galà
Preu:
24 € mensuals (1 dia a la setmana)
33 € mensuals (2 dies a la setmana)

Idiomes

Anglès per
a gent gran
Iniciació
D’octubre a juny

Curs adreçat a persones grans
sense coneixements de l’idioma per
familiaritzar-se amb les primeres
nocions bàsiques de l’anglès
(vocabulari senzill, titulars dels
diaris, seguiment de conversa,
etc.).

Professora: Carina Julià
Coordinació: Ad Litteram
Dia i horari: A determinar segons
demanda
Lloc: Col·legi La Salle
Preu: 40 € mensuals

Seguiment
D’octubre a juny

És un segon nivell dissenyat per
a adults que estiguin interessats
en l’aprenentatge de l’anglès. És
una continuació de l’any anterior, si bé s’hi podrà accedir si
es tenen alguns coneixements
bàsics de la llengua.

Professora: Carina Julià
Coordinació: Ad Litteram
Dia: dijous
Horari: de 20.30 a 22 h
Lloc: Col·legi La Salle
Preu: 40 € mensuals

Aprofundiment
D’octubre a juny

És un tercer nivell dissenyat per a
adults que estiguin interessats en
l’aprenentatge de l’anglès.
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Es proporcionarà la gramàtica i el
vocabulari necessaris per dur a terme converses i també es facilitarà
l’accés a informacions culturals
sobre els països de parla anglesa.

Professora: Carina Julià
Coordinació: Ad Litteram
Dia: dijous
Horari: de 19 a 20.30 h
Lloc: Col·legi La Salle
Preu: 40 € mensuals

Cursos de català
per a adults

Organitzats pel Servei Comarcal de
Català del Gironès (CPNL)
∙∙ Cursos presencials a Cassà de
la Selva
∙∙ Cursos en línia Parla.cat .
∙∙ Nivells intermedis i de
suficiència
∙∙ Cursos a distància i semipresencials
∙∙ Cursos de nivell superior (C2)

Inscripcions:
9, 16 i 23 de setembre, d’11 a 14 h
Ajuntament de Cassà de la Selva
Rambla Onze de Setembre, 111
Tel. 972 46 00 05
Per a més informació:
Servei Comarcal de Català del Gironès
C. de la Riera de Mus, 1-A
17003 Girona
Tel. 972 21 32 62
www.cpnl.cat/girones
girones@cpnl.cat

Voluntaris per la
llengua
Vols ser voluntari/ària?
Vols ser aprenent/a?
Tu també pots participar en el
programa del Voluntariat per la
llengua.
Pots informar-te’n o
inscriure’t a: Servei
Comarcal de Català del
Gironès
Per a més informació:

Servei Comarcal de Català del Gironès
C. de la Riera de Mus, 1-A
17003 Girona
Tel. 972 21 32 62
www.cpnl.cat/girones
girones@cpnl.cat
i a l’Ajuntament de Cassà de la Selva
(cada dimecres)

Alfabetització
Inscripcions a partir del 15 de
setembre

Dia i Horari: a determinar
Lloc: Espai Jove l’Escorxador
Més informació i inscripcions:
Àrea de Ciutadania
Tel. 972 46 00 11
ciutadania@cassa.cat

Acollida

Curs d’acollida
(Per a estrangers)
Inscripcions a partir del 15 de
setembre

Dia i Horari: a determinar
Lloc: Espai Jove l’Escorxador

Més informació i inscripcions:
Àrea de Ciutadania
Tel. 972 46 00 11
ciutadania@cassa.cat

Lleure

Curs de
premonitor/a
de lleure
Del 21 AL 23 de març DE 2016
(Setmana Santa)

Adreçat a joves d’entre 14 i 17 anys
A càrrec de l’AEiG La Claca
Lloc: Auditori Centre Cultural Sala Galà +
estada en casa de colònies
Preu: 110 €

Formació ocupacional

Jardineria

De setembre a novembre
Adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys

Lloc: Espai Jove l’Escorxador
Més informació i inscripcions:
Àrea de Joventut
Tel. 972 46 39 66
joventut@cassa.cat

Manipulació
d’aliments
ABRIL 2016

Dia i horari: a determinar
Lloc: Espai Jove l’Escorxador
Preu: 20 €
Més informació:
Àrea de Cultura
Tel. 972 46 39 66
cultura@cassa.cat

23

Tarda jove
D’octubre a juny
Per a joves a partir de 12 anys

És una tarda i és jove. Passem les
tardes de divendres fent diferents
activitats i jocs amb les diverses
possibilitats que ofereix l’espai
com el futbolí, la pràctica de tennis
taula o els jocs de la play station.
També ens organitzem per a jugar
a cartes o passar l’estona amb els
amics xerrant. Aquest és un espai
d’intercanvi i de relació entre els joves de Cassà. Els que no hi heu anat
mai, proveu-ho! Acompanyament:
monitors/es titulats.

Dia: divendres
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove l’Escorxador
Preu: subvencionat amb el Carnet
Cassà Jove
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Gimcana jove Casal jove
Festa Major
estiu 2016
2016
Dissabte de la Festa Major 2016
Per a joves d’entre 12 i 25 anys

Com ja va sent tradició el dissabte de
la Festa Major a la tarda, els joves de
Cassà es reuneixen per celebrar una
gimcana popular amb proves d’habilitat, jocs tradicionals i un únic
objectiu, divertir-se i passar-ho bé.

Dia: dissabte 21 de maig de 2016
Lloc: a determinar
Hi col·labora: Comissió de Festes

Juliol 2016
Per a joves d’entre 12 i 16 anys

Casal autogestionat on són els joves
els protagonistes de les activitats,
sortides i projectes a desenvolupar.
Acompanyament: monitors/es
titulats.

Dia: de dilluns a divendres
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Espai Jove l’Escorxador
Preu: a determinar, i una part subvencionat amb el Carnet Cassà Jove

Informació general
MATRICULACIÓ
I INSCRIPCIONS
CENTRE CULTURAL SALA GALÀ
C. Molí, 9 | 17244 Cassà de la Selva
Tel.: 972 46 28 20
info@salagala.cat
art@salagala.cat
musica@salagala.cat
biblioteca@salagala.cat
www.salagala.cat
facebook.com/salagalacassa
@salagalacassa
Horaris punt d’informació:
Dimecres i dijous, de 10 a 12.30 h
De dilluns a divendres, de 16 a
20.30 h

DESCOMPTES

Aplicables als cursos organitzats
pel Centre Cultural Sala Galà:
10% DE DESCOMPTE
∙∙ Família nombrosa/monoparental.
∙∙ Persones en situació d’atur.
∙∙ Persones amb discapacitat (amb targeta
acreditativa de la discapacitat).
∙∙ Jubilats.
∙∙ Titulars del carnet Cassà Jove.
∙∙ Dos germans (menors de 18 anys) inscrits
en activitats incloses en aquest llibret.
Descompte en ambdues activitats.
∙∙ Persones que s’inscriguin en dues o més
activitats incloses en aquest llibret.
Descompte en cada activitat.
∙∙ Cursos anuals (realitzant el pagament

PREU MATRÍCULA*
Matrícula i assegurança Escola
Municipal de Música: 77 €
Matrícula i assegurança Escola
d’Art Josep Lloveras: 30 €
* les matriculacions que es duguin a terme
del 6 al 24 de juliol gaudiran d’una quota
especial de 70 € (EMMC) i 27 € (Escola
d’Art).

En cas de deixar el curs abans que
finalitzi, l’import de la matrícula
no, és retornarà.
La matrícula inclou: assegurança
d’accidents, llibres per a la formació
de llenguatge musical, les eines i
materials bàsics per a cada activitat
i la utilització de les instal·lacions.
DOCUMENTACIÓ
Full d’inscripció pertinent amb totes les dades (es pot trobar al Centre
o a www.salagala.cat).

Per notificar una modificació de les
dades personals i/o les condicions
de l’activitat on l’alumne estigui
inscrit que generi una modificació
en la quota, ha de ser notificada al
punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà abans del dia 24 del
mes en curs per a la seva aplicació
al mes següent. En cas contrari no
es podrà garantir la modificació en
el termini establert.

d’un sol cop abans de l’inici de l’activitat).

Tots els descomptes s’han de
sol·licitar un cop es formalitza la
inscripció i cal aportar la documentació que justifica la situació en
cada cas. Cada sol·licitant només
pot acollir-se a un descompte.
NOTES SOBRE EL COBRAMENT DE LES QUOTES
El pagament de les activitats és
mensual (a exempció dels casos
especificats).
La domiciliació es realitza durant
el mes en curs i no varia segons
calendari escolar.
Les activitats d’un sol dia es paguen
íntegrament abans de l’inici de
l’activitat.

BAIXES DELS ALUMNES
Qualsevol baixa dels alumnes
s’haurà de comunicar anticipadament per escrit mitjançant el model
que es facilitarà a través del punt
d’informació del Centre Cultural
Sala Galà.
La manca d’aquesta comunicació serà motiu suficient per no
considerar la baixa degudament
formalitzada.
PROTECCIÓ DE LES DADES
PERSONALS I D’IMATGE
En compliment del que regula la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, les dades personals proporcionades es recullen
en fitxers automatitzats sota la
responsabilitat de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva.
Les dades lliurades s’empraran
exclusivament per dur a terme el
seguiment docent de l’alumnat
i per donar informació sobre les
activitats que realitzi l’Ajuntament
de Cassà, incloent l’Escola d’Art
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Josep Lloveras, l’Escola Municipal
de Música i el Centre Cultural Sala
Galà.
En compliment del que regula la
Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre
el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia
imatge, la formalització de la
inscripció a alguna de les activitats
d’aquest programa autoritzarà que
els alumnes puguin ser fotografiats
en les activitats en què participin
organitzades per l’Ajuntament de
Cassà de la Selva i que aquestes
imatges puguin ser publicades a la
pàgina web, memòria d’activitats,
publicacions dels organismes
oficials (Consell Comarcal i Ajuntaments) o revistes i diaris d’àmbit
local i comarcal.

ESCOLA
D’ART JOSEP
LLOVERAS
INSCRIPCIONS
i MATRICULACIONS
del 6 al 24 de juliol* o fins al 18 de
setembre

CLOENDA DEL CURS
Dijous 30 de juny de 2016
CALENDARI ESCOLA D’ART
Les activitats del Centre Cultural
Sala Galà segueixen el calendari
escolar pel que fa a dies lectius i de
vacances (a excepció dels cursos
per a adults).
Muntatge de l’exposició dels
treballs dels alumnes de
l’EMAC per la Festa Major:
del 16 al 20 de maig de 2016. Durant
aquests dies es dedicaran les hores
de classe a fer el muntatge de
l’exposició de cadascun dels cursos.
Els cursos es podran reiniciar a
partir del dimecres 25 de maig.
Vacances de Nadal: del 24 de
desembre de 2015 al 7 de gener de
2016, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del
19 al 28 de març de 2016, ambdós
inclosos.
Festa Major de Cassà (festius
locals): 23 i 24 de maig de 2016.

especial de 27 €.

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MÚSICA

REUNIÓ INFORMATIVA:
Dijous 24 de setembre, a les 20 h al
Centre Cultural Sala Galà.

INSCRIPCIONS
i MATRICULACIONS
Del 6 al 24 de juliol* o fins al 4 de
setembre

* les matriculacions que es duguin a terme
del 6 al 24 de juliol gaudiran d’una quota

* les matriculacions que es duguin a terme

INICI DEL CURS
Dijous 1 d’octubre de 2015.

del 6 al 24 de juliol gaudiran d’una quota
especial de 70 €.

REUNIÓ INFORMATIVA
Dimarts 8 de setembre, a les 20 h al
Centre Cultural Sala Galà.
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INICI DEL CURS
Dilluns 14 de setembre de 2015*
*la quota del mes de setembre serà
la meitat del preu indicat en cada
curs a l’EMMC.
CLOENDA DEL CURS
Escola Municipal de Música: 19 de
juny de 2016.
CALENDARI MÚSICA
Les activitats del Centre Cultural
Sala Galà segueixen el calendari
escolar pel que fa a dies lectius i de
vacances (a excepció dels cursos
per a adults).
Vacances de Nadal: del 23 de
desembre de 2015 a l’11 de gener de
2016, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del
19 al 28 de març de 2016, ambdós
inclosos.
Festa Major de Cassà (festius
locals): 23 i 24 de maig de 2016.
Alumnes nous de llenguatge
musical: Per a alumnes nous o bé
que han cursat estudis en altres
centres de música, es farà una petita prova de nivell per avaluar a quin
curs han de continuar els estudis
musicals. Cal demanar hora i portar
els llibres o el material utilitzats
fins ara.
Informes: El mes de febrer es lliurarà un informe de seguiment i el
mes de juny un informe final. Així
mateix, el professor / coordinador
de l’aula informarà individualment
totes les famílies que ho desitgin
sobre l’aprenentatge del seu fill.

Assistència: Si el professor de
llenguatge musical no pot impartir
la classe per algun motiu justificat,
l’Escola ha de facilitar, el mateix
dia, un professor substitut o bé gestionar la recuperació de la classe.
Si un alumne falta a classe d’instrument, la classe no es recuperarà; si
és el professor qui no hi pot assistir,
llavors es fixarà la data i l’hora de
recuperació.
Al llarg del curs es realitzen
activitats diverses com concerts didàctics, cicles de música i audicions
d’alumnes.
HORARIS D’INSTRUMENT

L’elecció dels horaris dels diferents
instruments per al curs 2015/2016
es farà el dimecres 2 i el dijous 3 de
setembre, de 17 a 20 h.
Els torns per a la selecció de l’horari
d’instrument s’atorgaran a través
d’un sorteig que seguirà el calendari següent:

∙∙ Del 6 al 24 de juliol: preinscripcions i matriculacions al
punt d’informació del Centre
Cultural Sala Galà.
∙∙ 28 de juliol: sorteig per atorgar
els torns de selecció de l’horari
d’instruments.
∙∙ 30 de juliol: disponibles
els resultats del sorteig amb
l’assignació de dia i hora per a la
tria d’instruments (publicats a la
pàgina web www.salagala.cat i a
la cartellera exterior del Centre).
∙∙ 2 i 3 de setembre: tria d’horari
d’instrument.
Les inscripcions que es realitzin
a partir del 27 de juliol escolliran
horari d’instrument per ordre d’inscripció i a partir del 4 de setembre
(no escau el sorteig).

CURSOS
DIVERSOS
INSCRIPCIONS
i MATRICULACIONS
Cursos diversos, altres cursos,
monogràfics i inscripcions fora
de termini: fins al dia 24 del mes
anterior a l’inici de l’activitat.
INICI DEL CURS
Cursos diversos anuals:
dijous 1 d’octubre de 2015.
CLOENDA DEL CURS
Cursos diversos anuals:
dijous 30 de juny de 2016.
CALENDARI
Vacances de Nadal: del 24 de
desembre de 2015 al 6 de gener de
2016, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del
25 al 28 de març de 2016, ambdós
inclosos.
Festa Major de Cassà (festius
locals): 23 i 24 de maig de 2016.

Si es vol fer una classe de prova gratuïta per conèixer millor el contingut de cada curs, es pot demanar hora al punt
d’informació del Centre Cultural Sala Galà.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o modificar les activitats si així ho requereixen les circumstàncies.
És necessari un mínim d’alumnes inscrits per a les activitats i totes compten amb places limitades.
En cas que estigueu interessats en algun curs però els horaris no s’adaptin a les vostres necessitats, poseu-vos en
contacte amb el Centre Cultural Sala Galà per tal de comunicar-ho i buscarem la millor manera de resoldre-ho.
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MÉS
DE
ACTIVITATS
I TALLERS
CURS 2015-2016

