ACTIVITATS octubre / desembre 2020
INSCRIPCIONS a les activitats organitzades per l’Associació de Gent Gran Viure i Conviure
Període d’inscripcions: del 13 al 18 de setembre de 2020.
Aquesta programació està adaptada a les mesures Covid19 i el desenvolupament de les activitats
queda sotmesa a la normativa sanitària vigent i podria ser alterada/modificada. Per aquest motiu,
s’ha reduït l’aforament de les aules, en alguns casos s’ha reduït la durada de l’activitat o s’han modificat els horaris d’inici. Tot això fa que les places a les activitats siguin limitades i s’adjudicaran per
ordre d’inscripció.
• Per tal d’evitar aglomeracions a l’hora de fer les inscripcions, enguany es realitzaran de forma
telemàtica complimentant un formulari d’inscripcions. Podreu accedir a aquest formulari a
través de la pàgina web de l’Associació www.aggviureiconviure.cat/activitats Totes les activitats tindran una durada trimestral i el pagament de la quota es realitzarà per mitjà de domiciliació
bancària.
• Se us notificarà l’obtenció de plaça definitiva mitjançant una trucada telefònica / correu electrònic. Les sol·licituds que no s’hagin pogut atendre per aquest trimestre, quedaran en llista
d’espera per omplir les vacants que hi pugui haver.
• Per fer la sol·licitud cal disposar del número de carnet de soci de l’Associació.

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ASSOCIACIÓ VIURE I CONVIURE
Anglès

Professor: Marc Torrellardona

Francès

Professor: Cris Belva

Alemany

Professora: Andrea U. Klein
Per adaptar el desenvolupament d’aquestes activitats a la normativa
sanitària pel Covid19, s’ha reduït l’aforament de les aules, la durada
de les classes en les activitats d’Anglès i Francès i Alemany serà de
una hora i quart en comptes de una hora i mitja com havia sigut i també s`han modificat lleugerament els horaris. Podreu veure el detall
d’horaris i Preus en el formulari d’inscripcions.
Tot i que es reservarà la plaça als alumnes del curs anterior, caldrà
que ho sol·licitin a través d’un formulari d’inscripcions i que ho facin
dins el termini d’inscripcions (del 14 al 18 de setembre).
Es podrà accedir a aquest formulari d’inscripcions a través de la
pàgina web de l’associació www.aggviureiconviure.cat/activitats
Els alumnes s’hauran d’apuntar al grup corresponent al mateix
horari o al més aproximat al que estaven inscrits el curs anterior.
(veure detall en el formulari d’inscripcions)
Els nous alumnes que es vulguin inscriure a aquestes activitats caldrà
que ho sol·licitin per telèfon al 938741955 on se’ls informarà del dia
i hora per realitzar la prova de nivell i de la disponibilitat de vacants.

Converses en Anglès

Professora: Jennifer Knight

Converses en Francès

Professora: Carme Cervelló

Per adaptar el desenvolupament d’aquestes activitats a la normativa sanitària pel Covid19, s’ha reduït l’aforament de les aules i s’han
modificat dies i horaris. Podreu veure el detall d’horaris i Preus en el
formulari d’inscripcions.
Tot i que es reservarà la plaça als alumnes del curs anterior, caldrà
que ho sol·licitin a través d’un formulari d’inscripcions i que ho facin
dins el termini d’inscripcions (del 14 al 18 de setembre).
Es podrà accedir a aquest formulari d’inscripcions a través de la
pàgina web de l’associació www.aggviureiconviure.cat/activitats
Els alumnes s’hauran d’apuntar al grup corresponent al mateix
horari o al més aproximat al que estaven inscrits el curs anterior.
(veure detall en el formulari d’inscripcions)
Els nous alumnes que es vulguin inscriure a aquestes activitats caldrà
que ho sol·licitin per telèfon al 938741955 on se’ls informarà del dia
i hora per realitzar la prova de nivell i de la disponibilitat de vacants

Català escrit

Professor:
A darrera hora hem hagut de suspendre l’inici de l’activitat de català
escrit. Els cursos de català escrit s’iniciaran el gener de 2021 i es
realitzaran dins el trimestre de gener-febrer-març. Les inscripcions
s’efectuaran el gener de 2021.

Informàtica d’inici

Professor: Martí Sellarés

Multimèdia

Professor: Martí Sellarés

Tauletes i mòbils

Professor: Martí Sellarés
Les inscripcions a les activitats d’informàtica i noves tecnologies caldrà realitzar-les a través d’un formulari d’inscripcions. Es podrà
accedir a aquest formulari d’inscripcions a través de la pàgina
web de l’associació www.aggviureiconviure.cat/activitats .En el
formulari hi trobareu el contingut dels cursos així com les durades,
horaris i preus.

Les inscripcions a les activitats Català parlat, Labor de retalls (patchwork) i Tai-txí es
podran fer de forma telefònica. Així doncs, els interessats caldrà que del 14 al 18 de setembre telefoneu al número 93 8741955 els matins de 10 a 13h
Català parlat

Quota: Gratuït

Professor: Persones voluntàries del Casal
Per a persones d’altres parlars. Parelles lingüístiques amb persones
voluntàries del Casal. Per mantenir una conversa i aprendre i millorar
la llengua.
Grup 1

Labor de retalls (Patchwork)

Quota: Gratuït

16:30 a 18:00

5 octubre

Profess.: E. Guadalajara i T. Miret
dimecres

Tai-Txi

Quota: 25 €

dilluns

16:15 a 18:15

7 octubre

Professora: Cristina Blesa
Inicial
Avançat

divendres
divendres

10:30 a 11:30
12:00 a 13:00

2 octubre
2 octubre

• Recordem que tota persona té el deure d’autoprotecció i ha d’adoptar
les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació
de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests
riscos i ha d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva
fonamentades en la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes
respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la
cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara i
els ulls); minimitzar els contactes socials diaris per evitar la multiplicació
de possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de
seguretat i l’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
• Cada participant haurà de portar el seu propi material i se l’haurà de
tornar a emportar al final de cada sessió. No és permès compartir cap
tipus de material.

