
Activitats
formatives
al Casal
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AJUNTAMENT DE CARME
carme.cat

carme@diba.cat
93 808 00 51

NOTES

- Les activitats es realitzaran si hi ha un
mínim de 5 participants.

– L’Ajuntament es reserva el dret de
modificar l’horari i/o el lloc de les
activitats en cas de necessitat.

– L’Ajuntament es reserva el dret de
canviar  o anul·lar les activitats i cursos,
en base a la situació actual causada per
la Covid-19.

*Les dates d'inici de les activitats es
poden veure alterades. S'informarà de
qualsevol novetat.

coneixement,
desenvolupament,
cultura...
formació contínua



Oferta
formativa

CONVERSA ANGLÈS + PREPARACIÓ
EXÀMENS
Bàsic + preparació PET

Dilluns de 6 a 7 de la tarda
10€/mes
Avançat + preparació First

Dilluns de 7 a 8 de la tarda
10€/mes
Inici_ 4 d'octubre*

Idiomes

INSCRIPCIONS 

Ompliu el formulari a través d'aquest link_
https://forms.gle/UVX7Uw49MWMcT6ot6
Si ho preferiu, també podeu trucar o anar a
l'ajuntament_ 93 808 00 51 (horari d'oficina) o
enviar un correu a: carme@diba.cat

Data límit_  30 de setembre
*També es faran inscripcions al llarg de l’any

PAGAMENT

- Per transferència bancària_
ES61 0182 6035 4302 0158 9573
- Presencialment (oficines ajuntament)

JUST DANCE
Infants (2 grups)

Dilluns de 2/4 de 5 a 7 de la tarda
Preu a determinar
Adults

Dimarts i dijous de 8 a 9 del vespre
Preu a determinar
Inici_ 16 de setembre (Teatre)

Inscripcions_ 653 69 40 88

Esport

PILATES
Dimecres de 8 a 9 del vespre
25€/mes 
Inici_ 6 d'octubre*

GIMNÀSTICA_ VELLESA ACTIVA
Dilluns o dimecres* d'11.15 a 12.15 del
migdia
36€/curs 
Inici_ 4 d'octubre*           

 **Condicions Covid-19_ cal triar un
dels dos dies

PINTURA TERAPÈUTICA
Dimecres de 4 a 6 de la tarda
8€/mes (72€ curs)
Obert a totes les edats

Inici_ 6 d'octubre*

Arts

COSTURA I MASCARETES
CREATIVES (PATCHWORK)
Dissabte d'11 a 1 del migdia
15€/mes
Inici_ 18 de setembre*

Quinzenal

CLUB DE LECTURA
Dissabte de 12 a 1 del migdia
15€/curs
Inici_ 30 d'octubre* 

Bimensual


