Tornen els cursos i tallers per adults per a la temporada de tardor i hivern a Formentera
dijous, 12 de setembre de 2019 12:49

El Consell de Formentera presenta l’oferta de cursos i tallers de tardor i hivern per a persones
adultes. L’objectiu és oferir una àmplia varietat per cobrir la demanda formativa i d’oci generada
des de la ciutadania resident a l’illa.

L’oferta es divideix en les següents àrees:

Art i Creació

Any rere any, existeix una oferta formativa en tallers de caire artístic com són el taller de
creació i pintura a càrrec de Teresa Matilla, que es farà cada dilluns i dimecres de 19.30 a
21.30h al Mestre Lluís Andreu, o el de talla en fusta d’Aaron Keydar que es farà cada dimarts i
divendres de 18 a 20h al Centre Antoni Tur “Gabrielet” o el de ceràmica que també es farà al
Gabrielet però amb un horari per determinar. Aquests cursos s’inicien el mes de novembre i
finalitzen el mes de març i tenen un preu d’entre 180 i 220€ per tot el cicle.

A més, es torna a reeditar després de la bona acollida del primer any el taller d’iniciació a
l’aquarel·la creativa entre el 9 d’octubre i el 6 de novembre a càrrec de Fran Lucas que té un
preu de 90€. Aquest taller es farà els dimecres al matí.

Fotografia

També donada la seva bona acollida de la primera edició, enguany al mes de novembre es
repeteixen els cursos de fotografia digital i fotografia amb telèfon intel·ligent a càrrec de Jose
Antonio Arribas. El curs de fotografia digital, tindrà una durada de 16h repartides entre el 4 i el
15 de novembre. Aquesta formació es divideix en una part teòrica i una de pràctica, que
permetrà als alumnes aprendre diferents tècniques fotogràfiques dins i fora de l’aula. Aquest
curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin treure elÂÂ màxim rendiment a la càmera
rèflex o treballar amb profunditat diferents disciplines fotogràfiques, el seu preu serà de 90€.
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D’altra banda, el curs de fotografia amb telèfon intel·ligent serà intensiu amb una durada de 4
hores i es realitzarà els dies 18 i 20 de novembre, el seu preu serà de 25€.

Cursos de formació

L’àrea de Benestar Social organitza el curs d’integració social i cultural que es realitza dos cops
l’any, en novembre i en març. Les inscripcions es poden realitzar a l’àrea de Benestar Social. El
curs és gratuït.

Cos i ment

Com cada any, el Consell ofereix també un curs de ioga, impartit per la professora Susanne
Laier. El curs serà de novembre a mitjan desembre i de mitjan febrer fins a final de març, i les
classes tendran lloc a la Sala de Cultura (Cinema). L’horari encara està per determinar.
El preu del curs és de 160€.

Cursos de llengües

Pel que fa a l’aprenentatge de llengües, enguany també trobarem els cursos de català, italià i
anglès. Els cursos de català, gratuïts, aniran a càrrec del Servei d’Assessorament Lingüístic del
Consell, i oferiran els nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Les inscripcions es poden realitzar del 23 de
setembre a l’11 d’octubre. Els cursos s’inicien el 14 d’octubre, i el final del curs s’adaptarà a la
convocatòria de les proves oficials previstes per al gener de 2020.

També hi haurà cursos d’anglès, a càrrec de Nancy Mc Conachie, i d’italià, impartit per Rodolfo
Taccheo. Les classes d’anglès s’inicien el gener en horari de tarda, i s’ofereix un nivell bàsic i
un nivell avançat. I el cursos d’italià s’inicien el gener, en horari a determinar, i s’ofereix un
nivell bàsic i un d’avançat. Aquests cursos tenen un preu de 180€.

Taller d’activitats tradicionals
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Enguany, el Club de Jubilats de Sant Ferran oferirà també cursos i tallers, centrats en activitats
tradicionals. D’aquesta manera, tothom que vulgui podrà aplicar-se en els tallers de costura, o
aprendre a encordar cadires, a fer cistellons o a filar llana. A més, també s’ofereix un curs de
cuina i un curs pràctic per aprendre a vestir la roba tradicional, adreçat principalment a les
colles de ball.

Tots els cursos s’inicien el novembre. Per a més informació, els interessats es poden adreçar al
mateix club de jubilats.

Preinscripcions

Pel que fa a les preinscripcions es poden formalitzar a partir del pròxim dilluns 16 de setembre
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, o telemàticament a través de l’OVAC. Cal destacar que hi ha
descomptes per joves i jubilats.

Els tallers que comencen al novembre, com el de ceràmica, pintura, talla de fusta, ioga i
fotografia, i la matrícula es podrà realitzar fins al 20 d’octubre. Per als cursos d’anglès i italià,
que comencen el gener, la matricula estarà oberta fins al 15 de desembre.
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