
   Full d'inscripció/ Tallers i cursos de la Socioteca Annexa

Curs al què voleu apuntar-vos:

Dades personals
Cognoms: NIF:

Nom: Data de naixement:

Adreça Tel.:

Població CP: Mòbil/Móvil:

@: Fax:

Titulació acadèmica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir de dilluns, dia 25 de febrer s'obre el procés d'inscripcions als tallers i cursos que programem a la 
Socioteca Annexa i que s'iniciaran a finals de febrer. Els primers cursos i tallers estan dividits en quatre 
blocs: Noves tecnologies, Fotografia, Humanitats i Medi Ambient.

Noves Tecnologies. 
Curs “Iniciació a la informàtica” (Adreçat a persones grans dels barris i/o familiars dels alumnes). Volem 
que la nostra gent gran torni a l'escola per aprendre l'ús de les noves tecnologies.
Dimecres, de les 17.15 H a les 18.15H (10 sessions).  A partir del 23 de febrer.
 
Fotografia
-Taller “Principis bàsics de la fotografia i el retoc digital” (Adreçat a parelles intergeneracionals)
S'han d'apuntar per exemple un pare i una filla o una mare i un fill. Volem que grans i petits 
comparteixin l'experiència i el gaudi d'aprendre pelgats coses noves.
Dijous de les 17.15 H a les 18.15 H (6 sessions).  A partir del 10 de març.

Humanitats
-Taller literari “Com elaborar un conte” (Adreçat a tots els públics) Impartit per l'escriptor Josep Maria 
Fonalleras. Volem potenciar la capacitat creativa i literària dels nostres usuaris, la seva comprensió 
lectora i el seu estil de redacció.
Dos últims dijous del mes de març. (2 sessions de 1.30 hores). (Hora per determinar)

Medi Ambient
-Taller de l'ecosistema (Adreçat a nens de 6 a 13 anys) Programarem tantes sessions com calgui 
d'aquesta taller per conscienciar als nostres nens de la importància de la biodiversitat i de les espècies 
que la composen. Ho farem a través de la reflexió i del joc.
Dimarts, dies 22 de febrer i 8 de març. (1 sessió)

-Taller de consum responsable i compromís ecologista (Obert a tots els públics)
Petits i grans poden compartir una estona lúdica per saber més sobre el consum responsable.
Dimarts, dies 15 i 22 de març. (1 sessió)

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de febrer, a les 7 de la tarda.

Els cursos són gratuïts i impartits per pares i mares que col·laboren desinteressadament en la
iniciativa. Les places als tallers i cursos són limitades.

L'organització es reserva el dret de modificar els horaris o de suspendre l'activitat si no hi prou demanda 
per part dels usuaris.

També podeu apuntar-vos a (adreça web definitiva). 



TEMÀTICA  NOM TEMARI HORES PÚBLIC DATES
INFORMÀTICA 

10 hores

FOTOGRAFIA

6 hores 

HUMANITATS

3 hores Tots els públics

MEDI AMBIENT

45 minuts

1,30 hores Tots els públics 15 i 22 de març

Informàtica 
per a tots

Maquinari, 
programari, 
internet i 

correu 
electrònic

Especialment destinat 
a persones adultes i 
analfabets digitals

Tots els dimecres 
(17.15 h les 18.15 h). 

A partir del 23 de 
febrer i fins el 4 de 

maig

Principis bàsic 
Fogografia i 
retoc digital

Enfocar, 
enquadrar, la 
llum, color, 

blanc i negre.....
Alumnes o nen barri + 

familiar

Tots els dijous (17.15 
h a 18.15 h). A partir 
del 10 de març i fins 

el 14 d'abril

Com elaborar 
un conte

Potenciar la 
capacitat 
creativa i 
lectora 

Dies i hores a 
determinar

Tallers 
reciclats 

Taller de 
l’ecosistema

Nens i nenes de 6 a 13 
anys

22 de febrer i 8 de 
març

Taller de 
consum 

responsable i 
compromís 
ecologista


