
ang
lès

activitatsactivitats
cursos icursos i
tallerstallers

activitats
cursos i
tallers

activitats
cursos i
tallers

 

� Horari d’inscripció i atenció al públic

 

 

� INFORMACIONS IMPORTANTS

  

� Passeig del Pedraforca, 22
Corró d’Avall, les Franqueses del Vallès

� 938 403 375 - � canfont@lesfranqueses.cat
www.canfont.info - www.lesfranqueses.cat

Dimecres matí, de 10 a 12 h.
De dilluns a divendres tarda, de 16.30 a 20 h.

Període de matriculació del 2 al 4 de setembre per 
a residents a les Franqueses i del 5 al 27 de 
setembre per a residents i no residents. 

1. En els cursos de durada d’octubre a juny, en el 
moment de la inscripció, a part de la quota 
mensual, cal abonar la quantitat de 21,50 € en 
concepte de drets de matrícula.

2. Els cursos no s’obriran si no hi ha un nombre 
suficient d’alumnes inscrits.

3. Alguns cursos podrien patir lleugeres alteracions 
de dia o d’horari si, un cop fetes les inscripcions, 
calgués ajustar l’oferta formativa. En aquest cas, 
s’informaria personalment als inscrits i en el 
supòsit que no els interessés el nou horari, si ja 
haguessin abonat la matrícula, CAN FONT els 
retornaria íntegrament l’import.

4. Els alumnes interessats podran disposar d’un 
armariet per deixar el material entre setmana 
durant tot l’any. Preu 20 € anuals.

Salut, cultura

Ioga dinàmic
D’octubre a juny
Opció A: dilluns, de 18.30 a 20 h.
Opció B: dimecres, de 10 a 11.30 h.
Preu: 29 €/mes.

Gimnàstica suau
D’octubre a juny.
Dimarts, de 19 a 20 h.
Dijous, de 19 a 20 h.
Preu 1 dia: 19 €/mes.
Preu 2 dies: 38 €/mes.

Dietètica i nutrició
Es pot repetir cada trimestre o, si és el cas, realitzar cursos de 
continuació.
Dimarts 8, 15, 22 i 29 d’octubre, de 18.30 h a 20.30 h.
Preu: 34 €.

Auto maquillatge
Divendres 15 i 22 de novembre, de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 36 €.

Preparació d’esmorzars i berenars saludables
Dijous 7, 14, 21 i 28 de novembre, de 10,30 h a 12,30 h.
Preu: 30 € tot el curs més 6 € d’ingredients.

Cuina actual
Divendres 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 19 a 21 h. 
Preu: 30 € de tot el curs.
Aquest curs es realitzarà en dues edicions més, primavera i estiu, 
amb noves receptes

Taller de tapes i pinxos creatius
Divendres 7 i 14 de febrer, de 19 a 21  h.
Preu: 15 € més 4 € d’ingredients.

Taller de cuina basca
Divendres 21 i 28 de febrer, de 19 a 21 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Cuina vegetariana
Divendres 6, 13, 20 i 27 de març, de 19 a 21 h.
Preu: 30 € tot el curs.
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Cursos per a escolars

Reforç escolar
Infants de 1r a 6è d’EP. Durada del 7 d’octubre a juny.
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h. Preu: 20 €/mes.

Taller d’expressió plàstica
Infants de P4 a 1r d’EP. Durada del 7 d’octubre a juny.
Dilluns, de 17 a 18.30 h.
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes.

Taller de dibuix i pintura
Infants de 2n a 6è d’EP. Durada del 4 d’octubre a juny.
Divendres, de 18 a 19.30 h.
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes.

Taller de tapes i pinxos creatius per a Infants i famílies
Divendres 18 i 25 d’octubre.
De 17.30 a 19.30 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Taller de rebosteria per a infants i famílies
Divendres 8 i 15 de novembre.
De 17.30 a 19.30 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Taller de màgia
Per a infants de 8 a 12 anys.
Divendres 7, 14, 21 i 28 de febrer.
De 18 a 19.30 h.
Preu: 28 €.

Cursos per a joves

Tertúlies en anglès 
Per a joves de 15 a 17 anys.
Durada del 7 d’octubre al juny. Dilluns, de 18 a 19 h.
Preu: 21 €/mes.

Dibuix i pintura per a joves
Durada del 8 d’octubre al juny.
Dimarts, de 18.30 a 20 h.
Preu: 28 €/mes.

Píndoles de màgia
Per a joves de 13 a 16 anys.
Divendres 15 i 22 de novembre. De 18 a 20 h. 
Divendres 17 i 24 de gener. De 18 a 20 h. 
Divendres 13 i 20 de març. De 18 a 20 h. 
Preu: 26 € cada sessió (4 hores).
Sessions independents. A cada sessió s’aprendran trucs diferents.

Activitats per a adults

Idiomes

Practiquem anglès II
Nivell “Elementary” (A2). Durada del 3 d’octubre al juny.
Dijous, de 19 a 21 h.
Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès III
Nivell “Pre-Intermediate” (A2/B1). Durada del 2 d’octubre al juny.
Dimecres, de 19 a 21 h.
Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV
Nivell “Intermediate” (B1.1). Durada del 8 d’octubre al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès V
Nivell “Intermediate plus” (B1.2). Durada del 7 d’octubre al juny.
Dilluns, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès VI
Nivell “Upper intermediate” (B2.1).
Durada del 7 d’octubre al juny.
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h. Preu: 41 €/mes.

Conversa, lectura i escriptura en anglès
Durada del 7 d’octubre al juny.
Dilluns, de 19 a 20 h o de 20 a 21 h.
Preu: 21 €/mes.

Practiquem francès I
Del 2 d’octubre al juny.
Dimecres, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem francès II
Del 3 d’octubre al juny.
Dijous, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Tallers

Tallers de pintura i dibuix
D’octubre a juny.
Opció A: dimecres, de 18 a 20.30 h.
Opció B: divendres, de 18 a 20.30 h.
Opció C: dimarts, de 10 a 12.30 h.
Opció D: dissabte, de 10 a 12.30 h.
Preu: 42 €/mes.

Ceràmica creativa.
Del 8 d’octubre al juny.
Dimarts, de 18 a 20.30 h. Preu: 42 €/mes.

Taller d’aquarel·la (nivell 1 i nivell 2)
Del 2 d’octubre al juny.
Dimecres, de 18 a 20.30 h.  Preu: 42 €/mes.

Taller de restauració de mobles
Del 3 d’octubre al juny.
Dijous, de 18.30 a 21 h.
Preu: 42 €/mes. (Material a part, aproximadament 40 €)

Taller de costura
Del 7 d’octubre al juny.
Dilluns, de 18 a 20 h. Preu: 30 €/mes.

Taller de patchwork
del 2 d’octubre al juny.
Dimecres, de 10 a 12 h. Preu: 30 €/mes.

Fotografia artística en “blanc i negre”
El 19 d’octubre i el 2 i el 16 de novembre.
Dissabtes, alterns, de 10 a 12 h.
Preu: 37,50 € tot el curs.

Fotografia “l’art del retrat i el cos humà”
El 29 de febrer, el 14 i el 28 de març.
Dissabtes, alterns de 10 a 12 h.
Preu: 37,50 € tot el curs.

Fotografia “el paisatge i la fotografia panoràmica”
El 18 d’abril i el 2 i el 16 de maig.
Dissabtes alterns, de 10 a 12 h.
Preu: 37,50 €  tot el curs.

Història de l’Art a partir del Renaixement
Del 2 d'octubre a juny.
Dimecres, de 10 a 12 h. Preu: 30 €/mes.

Història contemporània d’Espanya i Catalunya
Del 8 d’octubre al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h. Preu: 30 €/mes.

Ofimàtica, Excel i Word
Del 16 d’octubre al 20 de novembre.
Dimecres, de 19 a 21 h. Preu: 75 € tot el curs.
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