Benvolguda família,
Us recordem les activitats obertes que poden ser del vostre interès.
A les ja previstes s’han afegit o estès algunes de les activitats del primer trimestre d’aquest
2018-2019.
Us recordem que algunes d’aquestes activitats comencen aquest gener.
Per últim fer-vos notar que la seva viabilitat, com sempre, està lligada al nombre de persones
inscrites:
TALLERS A LA CASA DE CULTURA DE GIRONA
Plaça de l'Hospital, 6, 17002 Girona
TALLER D’EMOCIONS PER A NENS I NENES AMB ALTES CAPACITATS
Àngels Martí
Psicòloga experta en gestió d’emocions.
Edat: a partir de 11 anys
Preu: 60€
Lloc: Casa de cultura de Girona
Dia: Dissabtes
Dates: 12-26 de gener, 9 de febrer (pares i nens junts)
Horari: 15 a 17’30 h
Matrícula a:
https://hospici.cat/detall_curs/2221/emociona-t

TALLER D’EMOCIONS PER A NENS I NENES AMB ALTES CAPACITATS (extensió del primer trimestre)
Iolanda Ruiz.
Psicòloga.
Edat: de 6 a 10 anys
Preu: 60€
Lloc: Casa de cultura de Girona
Dia: Dissabtes
Dates: 12-26 de gener, 9 i 23 de febrer, 9 i 23 de març
Horari: 11:30 a 13:00 h
Matrícula a:
https://hospici.cat/detall_curs/2337/emocionat

TALLER: DESPERTANT LA SENSIBILITAT I LA CREATIVITAT
Bruna Ribas Hortal. Grau en Belles Arts, UB (Barcelona). Curs de Formació en Arts Visuals i Noves Dramatúrgies,
Escola Massana (Barcelona).Pràctiques Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Objectius
- Descubrir amb l'expressió plàstica noves estratègies de comunicació i convivencia
- Potenciar l'autoestima i la capacitat d'expressió
- Desenvolupar la imaginació, la creativitat i el gust per l'estètica.
- Incrementar la destresa i la percepció visual
Activitats
Introducció a la pintura amb diversos materials i tècniques en les seves dues vessants: Exploració - Percepció i
Interpretació- Creació, Comprensió i mecànica del color, Pintura sobre diferents superficies , Interpretació
d'exemples artístics i expressió personal
Metodologia
Aprenentatge experimental i participatiu, buscant la motivació, aprenent a mirar els elements de l'entorn perquè
cada alumne gaudeixi i produeixi quelcom personal.
Preu: 60€
Lloc: Casa de cultura de Girona
Dia: Dissabtes
Dates: 19 de gener, 2-16 de febrer, 2-16-30 de març
Horari: 15:30 a 17:00h
Matrícula a:
https://hospici.cat/detall_curs/2220/arts_plastiques

TALLER: “L'IRRACIONAL PODER DE LES MATEMÀTIQUES"
El Creador és subtil, però no maliciós (Albert Einstein)
Quantes dimensions té el nostre Univers? És quantificable la bellesa d'una peça musical? Què té a veure la compressió
de la informació binària amb el desxiframent de les escriptures antigues? Som lliures per prendre les nostres
decisions? Tenen una sortida lògica les paradoxes associades al concepte d'infinit? Què és la realitat des del punt de
vista de la mecànica quàntica?
Els protagonistes d'aquest curs seran l'entropia, el caos, l'infinit, la quàntica, la relativitat, la geometria de l'espaitemps..., però també la música, la criptografia, el desxiframent d'escriptures antigues, el concepte de llibertat...
En la comprensió de l'Univers, i al darrere d'alguns dels avenços científics més importants de tots els temps, hi ha
idees matemàtiques bellíssimes que es poden entendre sense recórrer a equacions. En aquest curs, destinat a un
públic general, presentarem sense cap tecnicisme alguns dels moments més brillants del pensament humà.
PROGRAMA
* Entropia, desxiframent d'escriptures antigues i compressió d'informació
* Paradoxes sorprenents sobre el concepte d'infinit
* Caos i música
* Criptografia i esquemes de compartició de secrets
* Test de Bell de la mecànica quàntica: localitat, realisme, lliure albir
* Criptografia quàntica
* El joc de la vida
* Teoria de la relativitat sense fórmules
* Topologia i dimensions del nostre Univers
David Juher és doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professor del Departament
d’Informàtica i Matemàtica Aplicada de la Universitat de Girona (UdG). Els seus àmbits de recerca són els sistemes
dinàmics discrets en dimensió baixa i les xarxes complexes. Exerceix activament la divulgació en forma de
conferències i cursos.
Edat: batxillerat i adults
Lloc: Casa de cultura de Girona
Preu: 60€
Dia: dijous
Dates: 17, 24, 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer
Horari: 19:00 a 21:00h
Matrícula a: https://hospici.cat/detall_curs/2303/l-irracional-poder-de-les-matematiques-quot-amb-david-juher

TALLER GIRONA TEMPS DE FLORS
Edat: a partir de 7 anys
Grup reduït, 8 nens.
Lloc: Casa de cultura de Girona
Preu: Gratuït
Dia: Dissabtes
Dates: 6-13-20 I 27 d’abril, 4 i 11 de maig de 2019
Horari: 15:30 a 17:30h
Matrícula a:
https://www.casadecultura.org/contingut/113/col-middot-laboracio-amb-fanjac

CURSOS A L’ATENEA DE CELRÀ
Placeta de l’Estatut, 2, Celrà
MATEMÀTIQUES CREATIVES I MANIPULATIVES amb materials Montessori
Susanna Fernando
Mestra i formadora de mestres, especialista en pedagogia Montessori i en lideratge i desenvolupament humà.
Vols gaudir d’una estona divertida aprenent mentre jugues?
Vols experimentar altres maneres d’aprendre matemàtiques?
Després de l'èxit del taller de matemàtiques creatives, obrim una segona edició i ens plau convidar-vos a
participar-hi.
Els infants s’apassionen amb les matemàtiques quan les poden tocar, quan són joc, repte, estímul, i enigma a
descobrir.
En aquest taller diversió i aprenentatge van de la mà.
Els divendres del mes de febrer.
Edat: de P5 a 5è
Preu: 60€
Lloc: l’Atenea de Celrà
Dia: Divendres
Dates: 1, 8, 15 i 22 de febrer
Horari: 18:00 a 19:30h.
Matrícula a: 669 00 40 23 Placeta de l’Estatut, 2, Celrà, susanna@educarelser.com
CUINA CREATIVA I CONSCIENT
Susanna Fernando
Mestra i formadora de mestres, especialista en pedagogia Montessori i en lideratge i desenvolupament humà.
Taller pràctic i vivencial per desenvolupar la creativitat,
gaudir cuinant i prendre consciència de l’alimentació.
• Elaboració de receptes amb diferents tipus d’aliments, procediments, i coccions.
• El valor nutritiu de cada aliment.
• Què necesita el nostre cos per a tenir l’energia adequada i estar saludable.
• La procedència del aliments. Lloc d’origen i camí que fan fins que arriben a nosaltres.
Edat: de 6 a 14 anys
Grup reduït, màxim 12 nens.
Preu: 85€ (inclou receptes I aliments)
Dia: Divendres
Dates: 8 i 22 de març, 5 i 26 d’abril
Horari: 17:30 a 19:30h.

Matrícula a: 669 00 40 23 Placeta de l’Estatut, 2, Celrà, susanna@educarelser.com

REUNIONS INFORMATIVES i DE FORMACIÓ
9/2/2019

Formació sobre AC per a pares nous a FANJAC
Gratuït per socis, no cal inscripció prèvia
Horari: 3:30 a 5:00
Lloc: Casa de Cultura

