
Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC. 
Nivell Bàsic
del 16 d’octubre al 28 de maig
dijous de 9:00 a 11:00 hores
preu: 196,50€

* pagaments trimestrals de 65.50€ octubre, gener i març

Prepara’t pel certificat d’informàtica ACTIC. 
Nivell Mig     
del 15 d’octubre al 3 de juny
dimecres de 18:00 a 20:00 hores
preu: 196,50€

* pagaments trimestrals de 65.50€ octubre, gener i març
 
Eines per a compartir arxius i treball col·laboratiu
14 i 21 d’octubre
dimarts de 18:00 a 20:00 hores
preu: 25€   

Tinc un Smartphone, i ara què?
11 i 18 de novembre
dimarts de 18:00 a 20:00 hores
preu : 25€

Què puc fer amb les fotografies del mòbil? 
9 i 16 de desembre
dimarts de 18:00 a 20:00 hores 
preu : 25€

Anglès Elementary
del 8 octubre al 22 de juny
dilluns i dimecres de 9:15 a 10:45 hores
preu : 360 €  
           
* pagaments trimestrals de 120.00€ octubre, gener i març

Anglès Pre-Intermediate
del 13 d’octubre al 22 de juny
dilluns de 12:15 a 14:15 hores
preu : 225 €   
         
* pagaments trimestrals de 75.00€ octubre, gener i març

Anglès Intermediate
del 8 octubre al 22 de juny
dilluns i dimecres de 10:45 a 12:15 hores
preu : 360 €              

* pagaments trimestrals de 120.00€ octubre, gener i març

Anglès inicial Beginners
de l’1 octubre al 17 de juny
dimecres de 12.15 a 14.00 hores
preu : 225 €              

* pagaments trimestrals de 75.00€ octubre, gener i març

Curs d’iniciació a l’escriptura de ficció
del 3 d’octubre al 12 de desembre 
divendres de 18:00 a 20:00 hores
preu : 80 €

Fem Tallers
Aprenem diverses tècniques per a treballar amb productes 
naturals descobrint el plaer de les coses fetes a mà i creant 
peces úniques i personals

Fem peces de “sabó-esponja” amb llana natural i 
glicerina                
14 d’octubre
dimarts de 9.30 a 11.30 hores
preu: 10€    (no inclou el material)

Utilitzem diferents materials per a crear adorns de 
Nadal                   
del 4 al 18 de novembre
dimarts de 9.30 a 11.30 hores
preu: 25€     (no inclou el material)

Fem paper i creem les nostres postals de Nadal   
del 2 al 16 de desembre
dimarts de 9.30 a 11.30 hores
preu: 25€      (no inclou el material)

Aprenem les tècniques d’estampació de roba                
del 8 al 22 d’octubre
dimecres de 18.00 a 20.00 hores
preu: 25€      (no inclou el material)

Feltrem llana natural per a fer complements
personalitzats               
del 5 al 19 de novembre
dimecres de 18.00 a 20.00 hores
preu: 25€          (no inclou el material)

Fem espelmes amb parafina, colorant i objectes 
naturals               
del 3 al 17 de desembre
dimecres de 18.00 a 20.00 hores
preu: 25€             (no inclou el material)

NOVES TECNOLOGIES IDIOMES LLEURE
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Curs de preparació de la prova d’accés a Cicles 
Formatius de Grau MITJÀ         
d’octubre a abril
dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous de 17.30 a 21.00
preu : 50€

*Co-finançat per la Diputació de Barcelona

Curs de preparació de la part comuna de la prova 
d’accés a Cicles Formatius de Grau SUPERIOR      
d’octubre a abril
dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 21.30
preu : 50€ 

*Co-finançat per la Diputació de Barcelona

Aula oberta per a nens i joves
del 15 de setembre al 19 de juny
dilluns de 17.00 a 20.00

Aula oberta per a adults
del 12 de setembre al 21 de juny
dimarts de 14.00 a 17.00

Prova per a obtenir el certificat ACTIC
dilluns de 17.00 a 20.00 i dimarts de 14.00 a 17.00

informació i inscripcions :
http://actic.gencat.cat o trucant al 012 
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ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

C. Negociant, 79
La Garriga
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