
CURSOS D’IDIOMES I REFORÇ

Classes d’arts i fonètica anglesa 
Per a nens i nenes d’infantil i 1r de primària.

La fonètica és molt important en els idiomes que 

s’escriuen diferent de com es pronuncien. Amb 

l’ús de material didàctic, vídeos, jocs de taula i 

cançons, aprendran els sons de les paraules, tot 

just abans que comencin a escriure en anglès.

Primer alumn@: 83€/trimestre escolar o 25 € mensuals 

Germans. 5% de descompte

Classes d’Anglès: (primària i ESO)
Aprenentatge d’anglès de forma efectiva i di-

vertida: a partir de diferents tècniques de plàs-

tica, farem una manualitat en anglès cada tri-

mestre i, mitjançant experiments, aprendrem 

anglès i conceptes científics. Amb l’ús de mate-

rial didàctic l’alumne pot aprendre a pronunciar, 

llegir i escriure amb més facilitat. Per avaluar el 

nivell de cada infant es fan els motivadors exa-

mens “Cambridge Young Learners”. Els grups es 

formen d’acord al nivell de l’alumne.

Primer alumn@: 76€ trimetre escolar o 23 € al mes 

Germans:5% de descompte

Classes de First Certificate Adults (16 anys+)
Dilluns de 8 del vespre fins a les 9 

Treballem amb llibre i l’objectiu d’aprovar el Cam-

brigde First Certificate.

Possibilitat de consultar canvis 

(horaris/grups/privades...): 

C. Diputació 43 (entrada pel darrera-pati).

correu: fionaenric@yahoo.es

A càrrec de Fiona Williamson 625125314

CLASSES D’ESTUDI ASSISTIT
Classes d’estudi assistit per a joves de 1r a 4t 

d’ESO, per tal de millorar i reforçar les tècniques 

d’estudi i els deures de l’institut.

L’Ajuntament L’Ajuntament de Tous vol agrair als professors d’aquests cursos la seva disposició i col·laboració 

en l’Aula de Formació Municipal, així com als alumnes, la seva participació i respecte pels materials dels 

quals disposaran, així com de les instal·lacions públiques o privades que, en aquests cursos, se’n facin ús.

INSCRIPCIONS

A Cal Frarés o al telèfon 938096834.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 16:30 a 20:00h

Continuació
i noves ofertes

Regidoria d’ensenyament

CURSOS 2019-2020

PER LA GENT GRAN

 

PINTURA I MANUALITATS
Dibuix artístic i pintura, on es treballen diferents 

tècniques per trobar l’adient a cada persona: 

grafits, carbonets, sanguines, pastels, aquarel·les, 

acrílics, olis.... L’objectiu és aprendre gaudint, i sor-

tir content amb el resultat.

Dijous de10:00 a11:30h

A càrrec de Lourdes Doñate

Al Safareig

CURS DE COUNTRY
Els balls de línia permeten l’adaptació a les capa-

citats físiques i de mobilitat de cada persona. 

Què hi guanyaràs? Memòria, Sentit de l’orientació

Exercici, Diversió, Fer amics i Salut!

Dilluns 11:30 A 12:30h

Dimarts de 20:00 a 21:00h

A càrrec d’Eva Raga

Sala de Dansa de Cal Frarés

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Es busca mantenir l’agilitat del cos, la flexibilitat, 

tenir una bona educació postural i una millora de 

la qualitat de vida.

Dimarts de 18:00 a  19:00h

A càrrec de Cristina Grados

Al Casal de Tous

Catalunya, proposa una formació integral des 

dels tres anys per evolucionar i créixer en aquesta 

disciplina. Compta amb professors Titulats supe-

riors en pedagogia de la dansa i en coreografia, 

Graduats i Llicenciats en dansa clàssica, contem-

porània i composició coreogràfica en Conseva-

toris nacionals i internacionals, i ofereix a l’alumnat 

aules amb totes les garanties tècniques i requisits 

oficials. Un luxe per aprendre dansa i evolucionar-

la cap a una professió. 

Divendres

16:40-17:40 (1-2) NIVELL 2 Modern

17:45- 19:45 TEC 2 Contemporani

19:30– 20:30 CONTEMPORANI ADULTS

A partir de P4 d’Educació Infantil 

DANSA 1: 30 € 

DANSA 2: 48 € 

A partir de 3r curs d’Educació Primària 

TEC 1 / TEC 2: 63€ (tot el programa, 3h setmanals) 

TEC 1 / TEC 2: 53€ (2 hores setmanals) 

Adults 

BALLET/CONTEMPORANI: 35 € - 1 dia / 48 € - 2 dies 

(mares i pares d’alumnes matriculats 20€ - 1 dia / 

30€ - 2 dies) 

Matrícula: 25€ (inclou assegurança d’accidents)

Més informació Tel.938035713 

espaidarts@espaidarts.com 



LA SALETA
Classes destinades a alumnes de qualsevol nivell 

que vulguin millorar la tècnica o iniciar-se en el di-

buix i la pintura.

L’objectiu principal és estimular la creativitat 

de l’alumne fent-li correccions personalitzades. 

D’aquesta manera es millora la seva capacitat 

d’expressió plàstica i adquireix autonomia i estil 

propi en el seu treball.

Dilluns i dijous: 16:45 a 17:45h petits

18:00 a 19:30h adults

A càrrec de Núria Riba

A la Saleta, al Casal de Tous.

POSA’T EN FORMA

FITNESS & AERÒBIC
Classes de fitness al gimnàs de l’escola.

Dirigides a totes les edats.

Posa’t en forma al costat de casa!

Dimarts i Dijous de 20:15 a 21:15 h.

A càrrec de Sandra Pérez

Al gimnàs de l’escola Cèrvola Blanca

EL MÈTODE PILATES
El Mètode Pilates (conegut popularment com a 

Pilates), és un sistema d’entrenament físic inventat 

a principis del segle XX basant-se en els seus co-

neixements de diverses especialitats com la gim-

nàstica, la traumatologia, el ballet o el ioga.

En el seu inici el mateix Pilates el va anomenar 

“Contrologia”, ja que creia que el seu mètode uti-

litzava la ment per a controlar els músculs. El mèto-

de Pilates se centra en la postura dels músculs 

centrals que ajuden a mantenir l’equilibri del cos i 

• Per a joves de 1r a 4t d’ESO

• Les classes van del 30 de setembre del 2019 i 

acaben el 19 de juny del 2020

• A l’aula d’estudi del punt jove de Tous

• Per 10€ al mes per una sessió setmanal de 1:30h.

El pagament es fa trimestralment per domici-

liació bancària OMPLINT la inscripció o bé a 

l’Ajuntament o bé al Punt Jove de Tous.

Més informació:

abenito@anoiajove.cat  679964684

A Cal Frarés

PINTURA – DIBUIX ARTÍSTIC
Curs de dibuix artístic i pintura, on es treballen 

diferents tècniques per trobar l’adient a cada 

persona: grafits, carbonets, sanguines, pastels, 

aquarel·les, acrílics, olis....

L’objectiu no és fer grans obres d’art, sinó apren-

dre disfrutant, i sortir content amb el resultat.

• Dimecres: de 16:30 a 17:30h infantil 

 i de17:30 a 18:30h primària

• Divendres: de 10:00 a 11:30h adults 

• i de 16:30 a 17:30h nens

A càrrec de Lourdes Doñate

Al Safareig

CURS DE “FEM LABORS”
Es realitzaran treballs de tota mena, incorporant 

les tècniques d’aplicació de patchwork, ganxet, 

punt de mitja, costura a mà o maquina, entre 

d’altres. Si tot just has fet 12 anys, vine a compartir 

experiència, tot fent diferents labors manuals.

Dilluns de 15:00h a 17:00h

A càrrec de Dolors Moreno

A l’Aula de formació de Cal Frarés

Curs 2019-2020

que són essencials per mantenir la columna verte-

bral. En particular, els exercicis de Pilates ensenyen 

a ser conscients de la respiració i l’alineació de la 

columna i enforteixen els músculs interns del tors 

que són importants per evitar dolors d’esquena.

Dimecres de 20:00 a 21:00h

A càrrec de Margarita Riera

A cal Frarés

BITLLES A TOUS
Tant si ja en saps com si no, vine a gaudir una es-

tona de les diferents bitlles que tenim a Tous, les 

nostres, les federades i fins i tot les fineses.

Divendres a partir de les 20:00h

A càrrec de Bitpets Bitllaires i petanques de Tous

Als Jardins de Cal Frarés (pista de petanca)

 

HATHA IOGA
Apte per a tots els públics, sense necessitat de 

tenir experiència prèvia per la seva pràctica.  

El hatha ioga se sustenta en la pràctica d’una sè-

rie de postures corporals, anomenades ásanas, 

els propòsits principals de les quals són:

• Relaxar i tonificar la musculatura corporal.

• Equilibrar l’activitat de les funcions orgàniques.

• Asserenar l’activitat mental.

• Desenvolupar l’atenció i la concentració.

Dimecres de 19:00 a les 20:15h

A càrrec d’Ángel Alejandro

Al gimnàs de l’escola Cérvola Blanca

 

IOGA KUNDALINI
Kundalini ioga treballa sobre el cos i la ment. 

Combina asanes, o postures de ioga, respiració 

(pranayama), relaxació i meditació, i utilitza el 

cant de mantres o sons sagrats en la meditació. 

Cada classe és diferent i en cadascuna d’elles 

treballem un aspecte del cos (sistema nerviós, sis-

tema limfàtic, sistema digestiu, etc...). Els benefi-

cis del Kundalini Ioga són, entre d’altres, reducció 

del dolor d’esquena, l’equilibri del sistema nerviós, 

hormonal i metabòlic; l’augment de l’energia i la 

sensació de benestar i equilibri. L’objectiu de Kun-

dalini Ioga és desbloquejar el nostre cos i la nostra 

ment a través de la mobilització de l’energia que 

resideix a la base de la nostra columna vertebral, 

anomenada Kundalini i aconseguir relaxar-nos 

tan físicament com emocionalment.

Dilluns de 21:15 a 22:15 h i Dimarts de 17:00 a 18:00h

A càrrec de Pol Bertran

Sala de Dansa de Cal Frarés

IOGA ADULTS
Les classes que s’impartiran seran encaminades a 

iniciar-se en les postures del Hatha Yoga. El con-

junt de la pràctica se centrarà en postures que 

beneficiïn el cos en general en molts aspectes. 

Tant físicament com a mentalment, tonificant i 

desbloquejant el cos per tal que en sentim molt 

més àgils. Calmant la ment mitjançant la respi-

ració que s’utilitza al llarg de tota la pràctica de 

postures i possiblement introduirem algun dia les 

tècniques per tal de poder entrar en la meditació. 

En definitiva, el ioga ens ha de servir per sentir-nos 

millor  en tots els aspectes. Pagament per cada 

classe. Si no vens no pagues.

Dilluns de 19:00 a 20:30h

A càrrec d’ Àngela Riba

A la Casa del Teatre Nu

ESPAI D’ARTS
L’escola Espai d’Arts, amb la garantia del De-

partament d’Ensenyament de la Generalitat de 


