
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 a 11 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports i dimarts i divendres, de 10 a 11 h, al Casal Cívic 
d’Empuriabrava. 
Preu inscripció: gratuït.

IOGA*
Dilluns, de 20.00 a 21.30 h, al Casal de Castelló.

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

Grup iniciació: dimecres, de 16 a 17.30 h,
al Casal Cívic d’Empuriabrava. 

TALLER DE CUINA
Elaboració de menús i aperitius de Nadal. 
A càrrec de Carlos Gallardo.
Dissabtes 23 i 30 de novembre, al Casal Cívic 
d’Empuriabrava.
Horari: de 10 a 13 h.
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades. 

INTRODUCCIÓ A
L’ELABORACIÓ DE CERVESA
L’objectiu és que els participants aprenguin els
conceptes bàsics d’elaboració de la cervesa artesana i 
puguin elaborar amb seguretat les seves receptes. 
A càrrec de Lluc Cordonet.
Dissabte 2 de novembre, de 9 a 14 h,
al Convent de Santa Clara.
Dissabte 7 de desembre, d’11 a 13.30 h,
al Convent de Santa Clara.
(La separació de 4 setmanes entre les dues jornades és 
perquè en la segona es podrà provar la cervesa que s’ha 
elaborat a la primera sessió). 
Preu inscripció: 15 euros. Places limitades. 

TALLER DE CREATIVITAT,
BENESTAR I FELICITAT
Taller transformador per viure i desenvolupar projectes
amb qualitat.
A càrrec d’Edgar Tarrés.
Dissabtes 14 i 21 de desembre, de 9.30 a 13.30 h,
a la Capella de Santa Clara. 
Preu inscripció: 10 euros. 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, al Casal Cívic d’Empuriabrava. 
Preu inscripció: 20 euros. Places limitades.

QI GONG* (pràctiques en grup)
Dilluns i dimecres, de 9 a 10.30 h (grup 1),
al Casal Cívic Empuriabrava.
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.

TALLER D’ASTROLOGIA
Taller d’astrologia per conèixer la infl uència de les estrelles 
en les nostres vides. A càrrec de Joan Comella.
Els divendres 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 19 a 21 h,
a la Sala Gòtica. 
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*
Dilluns, de 15 a 18 h, al Casal Cívic d’Empuriabrava i dimarts, 
de 15 a 19 h, al Casal de Castelló.

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.

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 16.15 a 18.15 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.
A/e: musica.castellodempuries@gmail.com 

TALLERS FAMILIARS
A L’ECOMUSEU FARINERA 
Dissabte 14 de setembre

TALLER DE NATURA,
FEM SABÓ AMB OLI RECICLAT. 
Dissabte 5 d’octubre

TALLER DE RECICLATGE,
TETRABRICKS VALUOSOS
(recomanat a partir de 6 anys).

Dissabte 16 de novembre

TALLER DE ROBÒTICA,
CONSTRUÏM UNA CIUTAT SOSTENIBLE 
(recomanat a partir de 8 anys).

Dissabte 14 de desembre

TALLER DE CUINA, CUPCAKES DE NADAL 
(recomanat a partir de 6 anys).

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

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

BIBLIOTECA
RAMON BORDAS I ESTRAGUÉS 
FORMACIÓ EN TIC.
TASTETS A LA BIBLIOTECA
19 de setembre. Iniciació al processador de textos
26 de setembre. Iniciació al full de càlcul
28 de novembre. Gestions quotidianes a internet
5 de desembre. Telèfons mòbils nivell 2

Horari: de 16 a 19 h, a la biblioteca.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca. 

CURS DE FORMACIÓ.
MOZART I EL SEU TEMPS
Introducció al classisme vienès, amb especial èmfasi en la 
música de W. A. Mozart. Curs vinculat al programa LiceuBib.
A càrrec d’Oriol Casadevall.
Dies: 28 d’octubre, 25 de novembre, 27 de gener, 24 de febrer, 
30 de març i 20 d’abril, a la biblioteca.  
Hora: 19.30 h 
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca. 
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INSCRIPCIONS
	
Pots formalitzar la teva inscripció a partir del 16 de setembre 
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. 
Més informació al Departament 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: 30 de setembre / 1 d’octubre.
Final: 11/12 de desembre.

• Inicial 1: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.30 h,  
al Centre de Serveis del Puigmal.

• Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 17 a 19 h,  
al Centre Emprèn. 

• Bàsic 2: dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15 h,  
al Casal de Castelló.

• Elemental 1: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h,  
al Centre Emprèn.

Inscripcions: 
Centre Emprèn: 16, 18 i 20 de setembre, de 10 a 13 h.
Casal de Castelló: 17 i 19 de setembre, de 10 a 13 h.

TALLERS D’ALFABETITZACIÓ
Grup 1: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h,
al Casal de Castelló.
Grup 2: dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h,
al Centre de Serveis del Puigmal.
Inici: 1/2 d’octubre.
Entrevistes (previ a la inscripció):
Casal de Castelló: 23 de setembre, de 9.30 a 11.30 h.
Centre de Serveis del Puigmal: 24 de setembre, de 9.30 a 11.30 h.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

CURS D’ANGLÈS A1
(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: 2 d’octubre.
Final: 18 de desembre.
Preu inscripció: 40 euros. Places limitades.

CURS DE FRANCÈS A1
(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: 1 d’octubre.
Final: 17 de desembre.
Preu inscripció: 40 euros. Places limitades.

COM FUNCIONA L’ORDINADOR
(30 hores)
Nocions bàsiques d’informàtica per a principiants.
Dilluns i dimecres, d’11 a 12.30 h, al Casal de Castelló.
Inici: 2 d’octubre.
Final: 9 de desembre.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

INFORMÀTICA BÀSICA 
(45 hores)
Iniciació a la informàtica (Office: Word, Excel,
Power Point i Acces). 
Dilluns i dimecres, de 9 a 10.30 h, al Casal de Castelló.
Inici: 2 d’octubre.
Final: 29 de gener.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
AULA ACTIVA
Espai de recerca de feina, formació i acompanyament en el 
procés d’inserció, adreçat a persones inscrites a la Borsa de 
Treball Municipal, en procés de recerca o millora laboral.
Dimarts de 9.30 a 13.30 h, al Centre Emprèn Empuriabrava.
Dijous de 15 a 18 h, al Casal de Castelló.

Tallers grupals
El primer dijous de cada mes, de 9.30 a 10.30 h, es durà a 
terme un dels següents tallers de forma rotativa:
• Dona una volta al teu CV.
• Trobar feina a través d’aplicacions mòbils/webs o  

porta a porta.
• Prepara’t l’entrevista.

Renova’t SOC
Taller on aprendràs com renovar-te tu mateix el DARDO i/o 
demanar cita prèvia al SOC. El primer dilluns de cada mes al 
Centre Emprèn d’Empuriabrava, de 9.30 a 10.30 h, i el primer 
dijous de cada mes, al Casal de Castelló, de 15.30 a 16.30 h.

Borsa de treball municipal
Servei d’informació, assessorament i orientació laboral a 
persones empadronades al municipi.
Dilluns, de 9 a 13 h, al Centre Emprèn (Alberes Comercial, 45).
Dimecres, de 9 a 13 h, a Serveis a la Ciutadania (Pl. Catalunya, 1).
Amb cita prèvia al tel. 972 250 165 / 972 456 817.

REBRE I DONAR EN EL MÓN LABORAL.
DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES. 
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
i/o en procés de recerca o millora de feina.
Xerrada a càrrec d’Anna Mayné, orientadora laboral de la 
Fundació Intermèdia.
Lloc: Centre Emprèn (Alberes Comercial, 45)
• Dilluns 21 d’octubre, de 9.30 a 11 h. 
• Dilluns 2 de desembre, de 9.30 a 11 h. 
Les inscripcions a la xerrada s’han de fer a Serveis a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o al
Centre Emprèn.

LINKEDIN, RECERCA DE FEINA A TRAVÉS 
D’AQUESTA XARXA SOCIAL (4 hores) 
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
i/o en procés de recerca o millora de feina.
Curs impartit per Miguel Ibáñez.
• Dies 4 i 7 de novembre, de 9.30 a 11.30 h
• Dies 2 i 5 de desembre, de 9.30 a 11.30 h
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions s’han de fer a Serveis a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o al Centre Emprèn.

PNL EN EL MÓN LABORAL (8 hores)
Formació encarada a l’analítica dels objectius professionals, 
són els adequats?
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
i/o en procés de recerca de feina.
Del 18 al 21 de novembre, de 9.30 a 11.30 h, al Centre Emprèn.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions s’han de fer a Serveis a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o al Centre Emprèn.

COM MILLORAR LA TEVA RECERCA DE 
FEINA. OBJECTIUS I ACTITUDS (8 hores)
Formació per a millorar les competències tant a nivell 
personal com professional, que facilitaran el procés de 
recerca de feina i la millora d’habilitats i aptituds personals.
Adreçat a persones inscrites a la Borsa de Treball Municipal 
i/o en procés de recerca de feina.
Del 25  al 28 de novembre, de 9.30 a 11.30 h, al Centre Emprèn.
Curs impartit per Miguel Ibáñez.
Preu inscripció: gratuït. Places limitades.
Les inscripcions s’han de fer a Serveis a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o al Centre Emprèn.

FORMACIÓ EMPRESARIAL  
I COMERCIAL
JORNADES FORMATIVES
ADREÇADES AL COMERÇ MINORISTA  
Google my business. La importància de la geolocalització en 
el màrqueting digital
Com impulsar les visites al negoci local amb la 
geolocalització. Com donar presència al nostre establiment a 
través del Google Maps.
Dimarts 24 i dijous 26 de setembre, de 14 a 16 h,
al C/ Carbonar, 2 (Convent de Sta. Clara)

Feng shui per al comerç
Com aprofitar el FENG SHUI per impulsar la bona marxa del 
negoci i fer uns aparadors atractius.
Dimarts 8 i 15 d’octubre, de 14 a 16 h,
al C/ Carbonar, 2 (Convent de Sta. Clara)

Creativitat comercial
El comerç i el comerciant en èpoques de canvi.
Dimarts 5 i dijous 7 de novembre, de 14 a 16 h,
al C/ Carbonar, 2 (Convent de Sta. Clara)

Les inscripcions a aquestes jornades formatives s’han de fer 
al Centre Emprèn.

Formacions gratuïtes
Podeu consultar altres formacions relacionades a
www.altemporda.org  

Organitza: Cambra de Comerç de Girona amb el recolzament 
i finançament del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
i els fons FEDER dins el “Programa de apoyo al comercio 
minorista 2019”.
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