
TALLERS FAMILIARS
A L’ECOMUSEU FARINERA 
Cal inscripció prèvia a l’Ecomuseu-Farinera (972 250 512).
Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades.
Preu: 2 euros adult i 1 euro nens majors de 6 anys.
Horari: 11 h.
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries

2 de febrer. Taller de cuina: Piruletes farinones.
9 de març. Taller de ciència: Joies leds.
6 d’abril. Taller de natura: Mandales naturals.
12 de maig. Taller de costura: Fem una bossa de pa. Fira del pa.

Amb el suport de: 
Diputació de Girona
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL 
TALLERS DE MEMÒRIA
Dilluns, de 17 a 19 h, al Casal de Castelló (2 grups).
Preu inscripció: gratuït.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dilluns i dijous, de 10.30 a 11.30 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports i dimarts i divendres, de 10.30 a 11.30 h,
al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Preu inscripció: gratuït.

IOGA*
Dilluns, de 20.30 a 22 h, al Casal de Castelló.

BALLS EN LÍNIA I COUNTRY*
Dilluns, de 16.30 a 18 h (grup A) i dimarts, de 16.30 a 18 h 
(grup B), al Casal Cívic d’Empuriabrava. Dijous, de 16.30 a
18 h, al Casal de Castelló.
Grup iniciació: dimecres, de 16 a 17.30 h, al Casal Cívic 
d’Empuriabrava. 

QI GONG*(pràctiques en grup)
Dilluns i dimecres, de 9 a 10.30 h (GRUP 1), a la Sala 
Polivalent i dijous, de 19 a 20.30 h (GRUP 2), al Casal Cívic 
d’Empuriabrava.

MUSICOTERÀPIA*
Dimecres, de 16 a 17 h, al Casal de Castelló, i dimecres,
de 17.30 a 18.30 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.

SESSIONS D’ACTIVITAT FÍSICA GRATUÏTES
Cada dijous a les 18 h (últim dijous de mes marxa nòrdica).
Parc urbà de salut del centre històric. Zona verda el ponent. 
Entre C/ Carles Riba i C/ Joan Güibes.
Per a més informació WhatsApp al 659581554 o
info@urbansalut.com.

CUINA D’APROFITAMENT
Activitat paral·lela a l’exposició “Menús de guerra”.
Dimecres 13 de març, de 18 a 20 h, a l’Ecomuseu-Farinera.
A càrrec de Sergi Freixes.
Curs gratuït. Cal reserva prèvia al 972 25 05 12.
Places limitades. 

TALLER DE CUINA TÍPICA DE PESCADORS
Aprèn a fer sarsuela i altres plats de peix i marisc. 
A càrrec d’Andreu Mindan.
Dissabtes 4 i 11 de maig, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Horari: de 10 a 13 h.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades. 

TALLER DE PERCUSSIÓ AFRICANA
Taller per aprendre i gaudir de la riquesa dels ritmes africans.
A càrrec de Simón Saura. No cal portar instrument.
Dimecres, de 20.30 a 22 h, 6 sessions a partir del 8 de maig, 
al Convent de Santa Clara.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades. 

CLASSES DE GUITARRA EN GRUP
Classes de guitarra per a totes les edats. Aprendre a tocar la 
guitarra de manera divertida i didàctica.
A càrrec de Xavi Masó.
Dilluns de 19 a 20 h, del 14 de gener a maig,
al Casal Cívic d’Empuriabrava. 
Preu inscripció: 20 euros. Places limitades.

BIBLIOMARKERS
Proposta de tallers de robòtica i pensament computacional 
adreçats a joves.
Taller 1 / Scratch: imagina, programa, comparteix
(10-12 anys).
Taller 2 / Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
(13-14 anys).
Taller 3 / Crea i programa un robot mòbil amb LEGO 
Mindstorms (15-16 anys).
Cada taller tindrà una durada de 3 sessions d’1 h i 30 min. 
Dates pendents de concretar.
Places limitades. Inscripció prèvia a la Biblioteca. 
Per a més informació: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués 
(972 250 611).
Amb el suport de:
Universitat de Girona.

TALLER D’INICIACIÓ AL MANGA
Si t’interessen les històries amb dibuix, inscriu-te al taller 
d’iniciació al Manga tradicional. 
A càrrec de l’Anna Brugat.
Dates a concretar (3 sessions al mes de març).
Preu inscripció: 15 euros. Gratuït per a socis de l’Espai Jove. 
Places limitades. 

CURS DE TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
AMB SONS I SILENCIS
Aprèn diferents tècniques per a relaxar el teu cos i la teva 
ment i a viure amb major benestar. S’ensenyaran tècniques 
basades amb el Mindfulness, els sons harmònics de bols 
tibetans, gong, didgeridoo, hang, cants harmònics... i també a 
través de la natura, amb els seus sons i els seus silencis.
Dilluns, del 4 de febrer al 25 de març, de 18.30 a 19.30 h,
al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Impartirà el curs Edgar Tarrés, especialitzat en Comunicació i 
Consciència.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades.

XERRADA-TALLER:
TU TAMBÉ POTS SER ESCRIPTOR
Molta gent s’ha plantejat la possibilitat d’escriure un llibre 
però té dubtes: el tema, escollir ficció o realitat, les editorials, 
la promoció. L’Alfred Picó, autor de 5 novel·les i 4 assajos, 
donarà idees perquè aquest somni deixi de ser una utopia.
(L’Alfred sortejarà alguns dels seus llibres entre els 
assistents).
Taller obert a tothom. 
Dissabte 27 d’abril, de 10 a 13 h, a l’auditori de la Capella
de Santa Clara.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

TALLER DE CUINA
Dona-li la volta a la teva cuina! Aprendràs a aprofitar nous 
productes, tendències i una cuina més plural, aprofitant 
receptes d’aquí i d’arreu del món. 
A càrrec de Carlos Gallardo.
Dissabtes 16, 23 i 30 de març, al Casal Cívic d’Empuriabrava.
Horari: de 10 a 13 h.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades. 

INTRODUCCIÓ AL TAST DE CERVESA
Tastarem i descobrirem la història darrere dels principals 
estils cervesers del panorama mundial. 
A càrrec de Lluc Cordonet.
Dissabtes 9, 16 i 23 de febrer i 2 de març a les 12 h,
al Convent de Santa Clara.
Horari: de 12 a 13.30 h.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades. 

Aquests cursos tenen un cost. Per a més informació:
Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament (972 250 165).

ARTESANIA 
PATCHWORK*
Dimarts, de 15 a 19 h, al Casal de Castelló i dimecres,
de 15 a 18 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.

POSA FIL A L’AGULLA*
Dimecres, grup A de 15 a 17 h i grup B de 18.30 a 20.30 h,
al Casal de Castelló.

MANUALITATS*
Dimarts i divendres, de 16 a 18 h, al Casal de Castelló i dijous, 
de 15 a 17 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.

BOIXETS*
Dilluns, de 16 a 19 h, al Casal de Castelló.

LABORS DE MITJA*
Dimarts, de 15 a 17 h, al Casal de Castelló i divendres,
de 15.30 a 17.30 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava.

TALLER DE PINTURA*
Dimecres, de 17 a 19.30 h i dijous, de 17 a 19 h i de 19 a 21 h, 
al Convent de Santa Clara. Divendres, de 16.45 a 18.45 h, al 
Casal Cívic d’Empuriabrava.

TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES
Taller per aprendre i posar en pràctica les tècniques bàsiques 
de restauració de mobles.
Dimarts, de 9.30 a 12.30 h, a El Centro.
Dimecres, de 19 a 21 h, a El Centro.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades.

Aquests cursos tenen un cost. Per a més informació: Serveis 
a la Ciutadania de l’Ajuntament (972 250 165).

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
L’Escola Municipal de Música té una oferta de classes per 
a totes les edats, amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats d’expressió artística i de formació musical 
(llenguatge musical, cant coral i aprenentatge d’instruments).

L’escola respon a un model formatiu que té la intenció de 
posar a l’abast de la ciutadania les eines per accedir a la 
pràctica musical, amb una oferta individual i col·lectiva, 
potenciant l’aprenentatge en grup.

Per a més informació i inscripcions: 
Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni 
Agramont”.
Carrer Carbonar, 4. Tel. 972 250 528.
e-mail: musica.castellódempúries@gmail.com
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INSCRIPCIONS
 
Pots formalitzar la teva inscripció a les Oficines Municipals 
d’Atenció al Ciutadà (OMAC). 
També es pot realitzar online a través de la Seu Electrònica 
mitjançant una instància genèrica on cal adjuntar-hi: fitxa 
d’inscripció i comprovant de pagament (en el cas dels cursos 
que tenen cost). El pagament es pot efectuar en el següent 
número de compte: ES30 2100 0122 3902 0000 2631. 
Als cursos amb places limitades tindran prioritat les persones 
empadronades al municipi. 

INFORMACIÓ
SERVEIS A LA CIUTADANIA
Plaça Catalunya, 1 - Tel. 972 250 165 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
www.castello.cat 
A/e: serveisalaciutadania@castello.cat

CENTRE EMPRÈN
Comercial Alberes, 45 - Tel. 972 456 817 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
www.castelloempren.com
A/e: castelloempren@castello.cat

CASAL CÍVIC D’EMPURIABRAVA
Comercial Alberes - Tel. 972 451 733
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 15 a 19 h.
A/e: joventut@castellodempuries.net

SERVEIS
Servei d’informació i orientació formativa
Informació, orientació i suport personalitzat per millorar 
l’itinerari formatiu, i facilitar així la inserció laboral. Punt 
d’Informació i Orientació del programa Acredita’t.
Més informació al Dept. d’Ensenyament de l’Ajuntament.

Servei d’assessorament a empreses
Gratuït per a empreses i per a emprenedors amb la 
col·laboració de Grupter Assessoria d’Empreses SLU i
Sad’  2005 SLU.
Ofereix l’acompanyament en la creació de l’empresa, tant per 
aquells que vulguin materialitzar el seu projecte empresarial 
com per aquells que ja el tinguin iniciat i vulguin créixer.
Més informació al Centre Emprèn.

PUNT acTIC 
La Biblioteca Ramon Bordas i Estragués és un centre 
autoritzat de la Generalitat per a realitzar les proves per tal 
d’obtenir el certificat acTIC (Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Garantia Juvenil
Tens entre 16 i 29 anys? Estàs buscant feina? No estàs fent 
cap acció formativa ni educativa? Apunta’t al Programa de 
Garantia Juvenil. 
Iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil.
Si compleixes els requisits, la Generalitat t’oferirà una oferta 
de treball, pràctiques o formació. 
Adreça’t als Espais Joves. 

FORMACIÓ BÀSICA
CURSOS DE CATALÀ (Consorci per a
la Normalització Lingüística)
Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana (45 hores).
Inici: 8 i 9 de gener.

Inicial 1: dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15 h, al Casal de 
Castelló.
Inicial 2: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.30 h, al Centre 
Emprèn.
Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 17 a 19 h, al Centre Emprèn. 
Bàsic 2: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h, al Centre 
Emprèn. 

*Les inscripcions als nous cursos de català (3r trimestre) 
estan previstes per la setmana del 25 al 28 de març.

CURS DE FRANCÈS A2
(45 hores)
Assolir les capacitats de comprensió oral i escrita pròpies 
de les situacions comunicatives bàsiques. 
Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h, al Centre Emprèn.
Inici: 4 de març.
Preu inscripció: 40 euros. Places limitades.

CURS D’ANGLÈS A2
(45 hores)
Assolir les capacitats de comprensió oral i escrita pròpies
de les situacions comunicatives bàsiques. 
Dimarts i dijous, de 19 a 21 h, al Centre Emprèn.
Inici: 5 de març.
Preu inscripció: 40 euros. Places limitades.

TALLERS D’ALFABETITZACIÓ
Grup 1: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h,
al Centre de Serveis del Puigmal.
Grup 2: dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h,
al Casal de Castelló.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

COM FUNCIONA L’ORDINADOR 
Nocions bàsiques d’informàtica per a principiants II (30 h).
Dimarts i divendres, de 18.30 a 20 h, al Casal de Castelló.
Inici: 5 de març.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
AULA ACTIVA
Servei d’informació, assessorament i orientació laboral, 
adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
o en procés de recerca o millora de feina, que estiguin 
empadronades al municipi.
Espai de recerca de feina, formació i acompanyament en el 
procés d’inserció.

Tallers grupals:
• Com millorar la teva recerca de feina.
• Com registrar-se a portals de feina.
• Com preparar l’entrevista de feina.
Els dimarts d’11 a 14 h, al Centre Emprèn.

Borsa de treball municipal
Dimecres, de 9 a 12 h, a Serveis a la Ciutadania (Plaça 
Catalunya) i de 12 a 15 h, al Centre Emprèn (Alberes 
Comercial).

Amb cita prèvia al tel. 972 250 165 / 972 456 817.

CURS PER MILLORAR LES TEVES 
CAPACITATS EN LA RECERCA DE FEINA
(40 hores)
Formació per millorar les competències tant a nivell personal 
com professional que et facilitaran el procés de recerca de 
feina i millorar les teves habilitats i aptituds.
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
i/o en procés de recerca de feina.
Del 18 de març al 12 d’abril, de dilluns a divendres de 9.30 a 
11.30 h, al Centre Emprèn.
Curs impartit per Miguel Ibáñez.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions al curs s’han de fer a Serveis a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o al Centre Emprèn.

CURS D’ATENCIÓ AL CLIENT,
COMANDES I CARRETONER
(185 hores) 
No estudies ni treballes? Tens entre 16 i 29 anys? Vols fer 
una formació amb possibilitats d’ocupació? En aquest curs 
aprendràs a realitzar operacions auxiliars de comercialització, 
marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, 
també aprendràs un seguit d’eines que et permetran 
desenvolupar-te adequadament en el lloc de treball. 
Preu: gratuït. Places limitades amb procés de selecció.
Les inscripcions s’han de fer a un dels dos Espais Joves 
del municipi o a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de 
Castelló, durant tot el mes de gener.
Dates i horari a determinar.

CURS DE CUINA FREDA
(60 hores)
Formació per a persones interessades en el sector de 
l’hostaleria per tal de millorar la seva capacitació.
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
i/o en procés de recerca de feina.
Del 4 de febrer al 15 de març de 9.30 a 11.30 h.
Curs impartit per l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions al curs s’han de fer a Serveis a la Ciutadania 
de l’Ajuntament o al Centre Emprèn.

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE
(Setmana Santa)
Aquest curs capacita per a l’exercici qualificat d’aquesta 
professió i proporciona la formació necessària per adquirir 
la competència professional i el coneixement propis d’aquest 
sector. 
Un cop superat tot el procés formatiu s’obté el Diploma i el 
Carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil 
i juvenil expedit per la Generalitat de Catalunya. 
Impartit per professors de l’Escola l’Empordà. 
Període: del 12 al 27 d’abril.
Lloc: Centre Emprèn d’Empuriabrava i Car de Roses.
Preu inscripció: 265 euros (l’estada a la casa de colònies 
tindrà un cost addicional de 35 euros que s’hauran de pagar el 
mateix dia a la casa de colònies). 
Requisit: cal tenir 18 anys complerts el primer dia del curs. 
Inscripcions i més informació:
Espais Joves municipals (972 156 323).

CURS D’INTRODUCCIÓ AL LLEURE
CURS DE PREMONITORS/ES
L’Associació de Joves Actius de Castelló d’Empúries (AJAC), 
l’Agrupament Escolta de Castelló d’Empúries (l’AEIG XOTS) i 
el Departament de Joventut han dissenyat una formació per 
a introduir als i les participants al món del lleure. El curs vol 
oferir tot un seguit de coneixements, competències, recursos i 
experiències alhora que passarem uns dies ben divertits.
Es donarà un certificat d’assistència.
Dissabte 13, dilluns 15 i dimarts 16 d’abril. 
Preu: 8 euros.
Inscripcions: als Espais Joves del municipi, a partir de l’1 de 
març del 2019.

Places limitades per ordre d’inscripció. 

CURS DE MONITOR/A
DE MENJADOR ESCOLAR
Aquest curs és complementari al curs oficial de monitor/a, 
pensat per aquelles persones que volen millorar el seu 
currículum així com els seus coneixements per tal d’adquirir 
les competències necessàries en el temps de migdia que 
inclou el menjador escolar. 
Un cop superat el curs, l’Escola Empordà emet un títol propi 
que acredita l’aprofitament i la realització satisfactòria del curs. 
Dissabtes 16 i 23 de març, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, al 
Centre Emprèn d’Empuriabrava. 
Preu inscripció: 170 euros.
Requisit: cal tenir 18 anys complerts el primer dia del curs. 
Inscripcions i més informació: Espais Joves del municipi
(972 156 323).

CURS DE MONITOR/A
DE TRANSPORT ESCOLAR
El curs té com a objectiu capacitar l’alumne per fer 
competentment la tasca d’acompanyant, tant des del punt de 
vista de l’exigència legal com des del punt de vista educatiu. 
Aquesta activitat és sempre educativa, i aquest curs té la 
pretensió de fer-ne conscients als alumnes perquè actuïn en 
conseqüència.
Un cop superat el curs, l’Escola Empordà emet un títol propi 
que acredita l’aprofitament i la realització satisfactòria del curs. 
Dissabte 30 de març, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i dissabte 6 
d’abril, de 10 a 14 h, al Centre Emprèn d’Empuriabrava i al 
CAR de Roses. 
Preu inscripció: 125 euros.
Requisit: cal tenir 18 anys complerts el primer dia del curs. 
Inscripcions i més informació: Espais Joves del municipi
(972 156 323).

FORMACIÓ EMPRESARIAL  
I COMERCIAL
TALLERS DE XARXES SOCIALS
22 de gener. TALLER COM TREURE PROFIT DEL TEU 
SMARTPHONE 
Saps per a què serveixen les aplicacions que portes al mòbil? 

29 de gener. TALLER HOOTSUITE 
L’eina definitiva per no perdre temps a l’hora de planificar i 
programar el contingut per a les teves xarxes socials.

5 de febrer. TALLER DE FACEBOOK I
Com crear i dominar el teu perfil de Facebook?

12 de febrer. TALLER DE FACEBOOK II
Com fer una campanya promocional des del teu perfil de 
Facebook?

19 de febrer. TALLER D’INSTAGRAM I
Com crear un perfil personal i professional d’Instagram?

26 de febrer. TALLER D’INSTAGRAM II
Com millorar el nostre feed i stories d’Instagram?

Cal portar portàtil i telèfon personal. 
Horari: de 14 a 16 h, al Centre Emprèn.
Preu inscripció: gratuït.

JORNADES EMPRESARIALS COMERCIALS
Veure programa a part, properament. 


