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NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PRESENCIALS AL CENTRE
Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:
• Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efectuat el pagament.
• Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de dues persones
més.
• El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants.
• En cas que la persona usuària es doni de baixa d’un taller en què s’hagi inscrit, ha de notificar-ho
durant el període de devolucions (fins al 29 de març).
• Una vegada començats els tallers, no es retornen els diners de la inscripció, excepte a les persones
que presentin un informe mèdic per justificar que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim d’un mes
després del trimestre que cal retornar.
• El centre es reserva el dret a canviar el professorat en cas necessari.
• Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes a l’alumnat.
• No es pot fer un canvi puntual d’horari d’una classe de qualsevol taller si no hi ha el consens del
100% de les persones inscrites, i només a iniciativa de la direcció.
• El material fungible que sigui necessari per al taller va a càrrec de l’alumnat. En la informació de cada
taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.
• El centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones
usuàries. Per aquest motiu us demanem que no deixeu a l’equipament cap material de valor, ni econòmic
ni personal.
• L’acompanyament de les persones amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat queda
exempt del pagament de la matrícula.
• Les persones que estiguin a l’atur tenen un descompte del 50% en el preu d’un taller al trimestre.
En aquest cas, cal aportar la vida laboral i el padró actualitzat dels últims tres mesos.
També, les persones residents al municipi amb algun tipus de discapacitat tenen una reducció segons
diferents criteris establerts al BOPB.
En aquest cas, cal aportar el padró actualitzat dels últims tres mesos i la targeta acreditativa.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS EN LÍNIA
• Les inscripcions es poden fer a través del web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart.
• Per a totes les activitats, les places són limitades.
• Cada persona pot formalitzar un màxim de tres inscripcions en el cas dels cursos i tallers.
• Recordeu que amb una adreça electrònica concreta només es pot registrar una persona.
• Una vegada començats els tallers, no es retornen els diners de la inscripció, excepte a les persones
que presentin un informe mèdic per justificar que no poden assistir-hi, i amb un termini màxim d’un mes
després del trimestre que cal retornar.
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TALLERS HÍBRIDS (PRESENCIAL I EN LÍNIA)

TALLERS HÍBRIDS

Activitat que s’ofereix en format presencial però, si per motius sanitaris el centre ha de tancar i no pot obrir, aquesta mateixa activitat es

Si ja has fet algun curs d’anglès i domines
el present simple, els possessius i
els demostratius, les preguntes i les
negacions, aquest és el teu nivell.

farà en línia amb el mateix horari, a través de la plataforma Zoom. En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual o perquè
qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat al qual s’està inscrit/a de manera presencial (atès que
aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà perquè pugueu fer-la de manera virtual i des
de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa d’internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional
a les sessions realitzades virtualment. Si us inscriviu a aquests cursos significa que accepteu fer-los en línia quan sigui necessari.

ARTS PLÀSTIQUES
DIBUIX I PINTURA

DEL 8 D’ABRIL AL 10 DE JUNY

DEL 9 D’ABRIL A L’11 DE JUNY
Divendres de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8

Material: paper d’aquarel·la,
pinzells, llapis i goma.

Cal dur fulls de paper volum o d’apunts,
carbó, goma i un drap.

PINTURA DE RETRAT
DEL 8 D’ABRIL AL 10 DE JUNY
Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8
En aquest taller aprendrem les diferents
tècniques fins que arribem a representar
l’aparença visual d’un rostre. Cal portar
llapis núm. 2B i 6B i paper de dibuix DIN
A3.

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY

PINTURA AMB AQUAREL·LA
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8

Dilluns de 10 a 11.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8
Aprofundeix els teus coneixements
d’anglès i amplia vocabulari i gramàtica.

colors,

ANGLÈS CONVERSA BÀSICA

BALLS I DANSES
COUNTRY INICIACIÓ-INTERMEDI
DEL 6 D’ABRIL AL 8 DE JUNY
Dimarts de 20 a 21 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 14
Per als qui ja tenen el nivell d’iniciació
assolit i volen noves combinacions de
passos i coreografies.

HUMANITATS

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY

COUNTRY INTERMEDI

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Dilluns d’11.30 a 12.30 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 8

DEL 8 D’ABRIL AL 10 DE JUNY

DEL 7 D’ABRIL AL 9 DE JUNY
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8

Conversarem sobre diferents temes de
la vida en general, practicarem aspectes
gramaticals i refrescarem vocabulari a
un nivell bàsic.

Descobrirem noves habilitats de vida
i benestar. Aconseguirem els nostres
objectius i superarem qualsevol obstacle.

FRANCÈS CONVERSA
DEL 8 D’ABRIL AL 10 DE JUNY

LLENGÜES
ANGLÈS BÀSIC INTERMEDI
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns de 17 a 18.30 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8
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ANGLÈS INTERMEDI

mínims de francès pel que fa a
comprensió i expressió oral.

Dijous de 18.30 a 20 h
Preu: 77,50 €
Places màximes: 8
Adreçat a persones que ja saben parlar
francès i que volen practicar la
conversa, amb la finalitat de millorarne la comprensió i l’expressió oral de
manera fluïda. Calen coneixements

Dijous de 20 a 21 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 14
Avançarem amb noves coreografies i
combinacions de passos.

SALUT I BENESTAR
IOGA
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 8

Aprendrem postures per tonificar,
estirar el cos i respirar correctament.
Cal dur manta o tovallola.
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TALLERS HÍBRIDS

MONOGRÀFICS EN LÍNIA

ESQUENA SANA

MONOGRÀFICS EN LÍNIA

DEL 8 D’ABRIL AL 10 DE JUNY
Dijous de 13 a 14 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 8
Farem exercicis a la cadira i dempeus en
què obrirem entre vèrtebres i corregirem
la postura de l’esquena.
També farem una tonificació lleu del cos,
sempre guardant una postura correcta de
l’esquena.

PILATES FUSIÓ
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 8
Combinació
del
mètode
Pilates
amb exercicis de tonificació, treball
cardiovascular i estiraments. Cal dur
tovallola.

TXIKUNG
DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 51,67 €
Places màximes: 8
Combat l’ansietat, el cansament i l’estrès
diari equilibrant la ment i enfortint la salut,
mitjançant moviments suaus.

ENFORTEIX LES DEFENSES

CUINA DE PRIMAVERA
DIMARTS 20 D’ABRIL

DEL 12 D’ABRIL AL 10 DE MAIG

De 18 a 20 h
Preu: 8,78 €
Places màximes: 8

Dilluns de 12 a 13 h
Preu: 21,95 €
Places màximes: 8

Potencia el menjar amb colors, nutrients i
sabors dels productes de temporada.

Com es pot enfortir les defenses de forma
natural (alimentació, plantes medicinals,
activitat física, respiració, dormir bé...) per
lluitar més eficaçment contra qualsevol
infecció.
Al cos tot està relacionat i un mal
funcionament d’una part afecta la resta.
En aquest curs aprendràs a tractar el cos
d’una manera global.

ESTIRAMENTS
DEL 8 D’ABRIL AL 6 DE MAIG
Dijous de 12 a 13 h
Preu: 21,95 €
Places màximes: 8
Tècnica dolça per estirar els músculs,
relaxar i disminuir l’estrès i millorar la
postura i l’equilibri.

TAPES CREATIVES
DIMARTS 18 DE MAIG
De 18 a 20 h
Preu: 8,78 €
Places màximes: 8
Per aprendre a fer tapes creatives i de
disseny.

CUINA ITALIANA
DIMARTS 15 DE JUNY
De 18 a 20 h
Preu: 8,78 €
Places màximes: 8
Elaborarem un menú fàcil i propi de la
gastronomia italiana.

SWING SOLO
DEL 12 AL 26 D’ABRIL
Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 13,16 €
Places màximes: 8
Disciplina que ve de diversos balls dels
anys vint i es balla individualment.
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MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 52, 54, 70, V3, D20, N2, N3, N14
BICING: a 50 metres
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ADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE
QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel.: 933 398 261
Web: ccperequart.com o bcn.cat/lescorts
A/e: perequart@lleuresport.cat

Horari de la recepció del centre:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de
16 a 21 h
Horari d’obertura del centre:
De dilluns a divendres, de 9 a 23 h
Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart

A/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart

@BCN_LesCorts

