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Salvador Balliu
Alcalde de Caldes de Malavella

El fullet que teniu entre les mans és la llavor per a un futur millor. Des de diferents àrees del 
consistori s’ha treballat conjuntament amb molta il·lusió per recopilar tota l’oferta formativa que 
es fa a la nostra vila durant l’any.
 
En aquestes pàgines hi trobareu cursos vinculats a l’àmbit cultural, dirigits a comerciants, em-
presaris i emprenedors,  per  a un públic més adult i, d’altres, també, per a infants i per a joves. 
Personalment vull agrair la tasca que han dut a terme les àrees de Cultura, Joventut, Esports i 
Promoció Econòmica, a l’hora de confeccionar aquest recull d’activitats, però sobretot et vull 
donar les gràcies a tu, per tenir l’interès de llegir aquestes ratlles i interessar-te pels cursos que 
s’ofereixen. 

Caldes de Malavella és un poble amb molt potencial, i des de l’Ajuntament volem donar les 
eines necessàries per contribuir en el creixement personal i professional dels caldencs i calden-
ques, sobretot dels més joves. Aquest curs 2019-2020 ens hem aventurat a fer aquest catà-
leg, per facilitar la informació de tota l’oferta formativa municipal als ciutadans. Esperem que 
aquesta oferta sigui del vostre interès i que ens feu arribar també les vostres inquietuds per fer 
créixer el llistat i enriquir-nos tots plegats amb la fam de saber d’uns i altres.

Perquè, com un dia va dir Albert Einstein, la ment és com un paracaigudes, només funciona si 
s’obre. 

Bon curs 2019-2020!
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CulturaAULA DE TEATRE
Inscripcions: a partir del 12 de setembre 2019 a  l’Oficina de Turisme.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Infants- Educació primària
(de 6 a 12 anys)

Formació a càrrec de David Estany

Els dimecres de 17 a 18.30 h Del 2 d’octubre al 18 de juny 2020 15 €/mes Teatre Municipal

Joves – ESO O Batxillerat
(a partir de 12 anys)

Formació a càrrec de Marc Ciurana

Els dimecres de 17 a 18.30 h Del 4 d’octubre al 20 de juny 2020 15 €/mes Teatre Municipal

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
Inscripcions per a nous alumnes: del 26 d’agost al 9 de setembre del 2019 a l’Oficina de Turisme o bé sol·licitar el formulari d’inscripció a 
semc@caldesdemalavella.cat
Matriculació: 9 de setembre de 17 a 19 a Cal Ferrer de la Plaça (accés Pl. de l’Ajuntament) o per telèfon a 649 402 246.
Reunió informativa: Divendres 6 de setembre a les 20.30 h al Casino Municipal (C. Jacint Verdaguer s/n).

Oferta Formativa Preu Lloc

Sensibilització musical
Metodologia Dalcroze  i utilitzant 
històries, contes, cançons, instruments 
de percussió i diferents estils musicals
Adreçat a infants de 3 a 5 anys

Grau Elemental
(programa reglat)

Llenguatge
Instrument 
Grup instrumental
Coral

Estudis no reglats – a la carta
Llenguatge musical 
Instruments (30, 45 o 60 minuts) 

Combos de música moderna
Cambra de música clàssica 

Consultar taxes 
a la pàg. 13

Escola Sant Esteve
Casinet

CATALÀ PER a ADULTS
Inscripcions: 12 i 13 de setembre del 2019 a la Biblioteca Municipal.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Nivell bàsic 2 Els dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h Del 30 de setembre al 18 
de desembre de 2019

14,50 €/curs 
(possibles bonificacions)  

Aula de l’Institut de 
Caldes de Malavella
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Ensenyament
LLAR  D’INFANTS NINOTS
Inscripcions: maig 2020 segons el calendari d’inscripcions als centres educatius del Departament d’ensenyament. 
Matrícula: a determinar.

Modalitat Horari Quotes Lloc

Matí    De 8.30 a 12 h A concretar Llar d’infants “Ninots”

Matí i menjador De 8.30 a 12 h A concretar Llar d’infants “Ninots”

Menjador i tarda De 12 a 18 h A concretar Llar d’infants “Ninots”

Tarda De 15 a 18 h A concretar Llar d’infants “Ninots”

Tot el dia De 8.30 a 12 h i de 15 a 18 h A concretar Llar d’infants “Ninots”

Tot el dia amb menjador De 8.30 a 18 h A concretar Llar d’infants “Ninots”
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esportsESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Inscripcions: del 26 d’agost al 6 de setembre 2019 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Iniciació esportiva a l’Escola Sant Esteve

Escola Esportiva Psicomotricitat 
Adreçat a infants de P3 a P5 
Grups per edats (anys 2014-2016)

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.50 h

Del 12 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola Sant Esteve

Escola Esportiva Iniciació Poliesportiva
Adreçat a infants de 1r a 2n de primària 
(anys 2012-2013)

Dimecres i divendres de 
16.30 a 18 h

Del 13 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola Sant Esteve

Iniciació esportiva a l’Escola La Benaula

Escola Esportiva Psicomotricitat
Adreçat a infants de P3 a P5 
Grups per edats (anys 2014-2016)

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.50 h

Del 12 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Escola La Benaula

Escola Esportiva Iniciació Poliesportiva 
Adreçat a infants de 1r a 2n de primària 
(anys 2012-2013)

Dimecres i divendres de 
16.30 a 18 h

Del 13 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

23,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Iniciació al bàsquet

Escola Bàsquet Femení 
Adreçat a nenes de 3r a 6è de primària 
(anys 2008-2011)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 13 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Escola Bàsquet Masculí 
Adreçat a nens de 3r a 6è de primària 
(anys 2008-2011)

Dimecres i divendres de 
18.15 a 19.45 h

Del 13 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports

Iniciació al voleibol

Escola Voleibol Mixt
Adreçat a infants de 3r a 6è de primària 
(anys 2008-2011)

Dimecres i divendres de 
16.45 a 18.15 h

Del 13 de setembre 2019 al 
29 de maig 2020

30,50 €/mes 
(setembre prorratejat 
per dies lectius)

Pavelló municipal 
d’esports
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esports
SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA MUNICIPAL
Inscripcions: del 2 al 13 de setembre 2019 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé a través de la seu electrònica municipal.

Oferta Formativa Horaris Dates Preu Lloc

Quota única:  
Diverses sessions a escollir

Dilluns, dimarts i dijous De l’1 d’Octubre 2019 
al 30 de juny 2020

20 €/mes
Gratuït per a gent gran

Gimnàs Sant Esteve

Ioga Dimarts i dijous 
Grup A

de 18.15 a 19.45 h 
Grup B

de 20 a 21.30 h

De l’1 d’Octubre 2019 
al 30 de juny 2020

33,20 €/mes Annex Casa Rosa

Edat d’or Dilluns, dimecres i divendres 
Grup A 

de 9.30 a 10.30 h
Grup B 

de 10.30 a 11.30h

De l’1 d’Octubre 2019 
al 30 de juny 2020

Gratuït Annex Casa Rosa

Club de passeig: 
Itineraris al voltant de Caldes

Dijous de 9.30 a 11.30 h De l’1 d’Octubre 2019 
al 30 de juny 2020

Gratuït Punt de sortida: 
Annex Casa Rosa
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SOLCCURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Inscripcions: a partir del 12 de setembre a l’Oficina de Turisme o bé a través de la seu electrònica municipal.

Oferta Formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

Anglès inicial (50h)
Dirigit a persones que no tenen conei-
xements de la llengua anglesa i es volen 
iniciar en el seu aprenentatge

Dilluns de
18 a 19.30 h

Del 30 de setembre 2019 al 15 
de juny 2020 

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del pavelló municipal 
d’esports

Anglès elemental (50h)
Dirigit a persones que tenen nocions de la 
llengua anglesa 
Cal superar una prova de nivell 

Dilluns de 
19.30 a 21 h

Del 30 de setembre 2019 al 15 
de juny 2020 

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del pavelló municipal 
d’esports

Anglès pre intermedi  (50h)
Dirigit a persones que tenen coneixe-
ments bàsics de la llengua anglesa 
Cal superar una prova de nivell

Dimecres de 
18 a 19.30 h

Del 9 d’octubre 2019 al 17 de 
juny 2020 

40 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del pavelló municipal 
d’esports

Anglès conversa nivell intermedi (40h)
Dirigit a persones amb un nivell d’anglès in-
termedi que vulguin millorar la seva fluïdesa 
Cal superar una prova de nivell

Dimecres de 
19.30 a 20.30 h

Del 9 d’octubre 2019 al 17 de 
juny 2020

35 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del pavelló municipal 
d’esports

Informàtica nivell inicial (40h)  
Dirigit a persones sense cap noció o amb 
coneixements molt inicials d’informàtica 
Grup reduït

Dimarts i di-
jous de 15.30 
a 17.30 h

Del  21 gener al 26 de març del 
2020

35 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Acadèmia Caldes Serveis i For-
mació (C. Major, 34)

Curs de manipulador d’aliments (4h)
Formació teòrica i pràctica necessària per a 
adquirir el certificat en manipulació d’aliments

Divendres de 
19 a 21 h

Dies 8 i 15 de novembre 2019 9 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Aula del pavelló municipal 
d’esports

Curs de carretons elevadors (9h)
Formació teòrica i pràctica necessària per 
a adquirir el carnet reglamentari

Part teòrica

Divendres 7 de febrer 2020 en horari de 16 a 20 h
Part pràctica

Dissabte 8 o dissabte 15 de febrer 2020 en 
horari de 9 a 14 h

20 € 
Gratuït amb 
la presentació 
del DARDO

Part teòrica:

Aula del pavelló municipal d’esports
Part pràctica: 

Instal·lacions Serveis Panella – 
Av. Mas Pins, 81 (Riudellots de 
la Selva)
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SOLC
CURS DIRIGIT A JOVES DINS EL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
Oferta formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

Curs de Jardineria (185h)
Teòric i pràctic, adreçat a joves de 16 a 29 anys 
que no estudiïn ni treballin. Projecte dins el 
programa de Garantia Juvenil de la Cambra de 
Comerç de Girona

De dilluns a divendres 
de 9 a 14 h

Del 7 d’octubre al 27 
de novembre 2019

Gratuït Aula del pavelló municipal 
d’esports

CÀPSULES FORMATIVES
Oferta formativa Dia i hora Duració Preu Lloc

Registra’t a portals web i crea el teu correu (8h) Dilluns de 10 a 12h Del 9 al 23 de març 
2020

Gratuït Aula d’informàtica de la Biblioteca 
municipal 

Busca la teva primera feina (2h)
Dirigit a persones joves

Dilluns de 10 a 12 h 30 de març 2020 Gratuït Espai Jove Ca la Romana

Com afrontar una entrevista de feina (2h) Dilluns de 10 a 12 h 27 d’abril  2020 Gratuït Espai Jove Ca la Romana

Defineix els teus objectius professionals (2h) Dilluns de 10 a 12 h 4 de maig 2020 Gratuït Espai Jove Ca la Romana

Dona’t d’alta a l’IdCatMobil (2h) Dilluns de 10 a 12 h 11 de maig 2020 Gratuït Aula d’informàtica de la Biblioteca 
municipal
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JoventutCurs de monitor/a d’activitat de lleure infantils i juvenils
Inscripcions: juliol i agost 2020 a l’Espai Jove Ca la Romana.

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Part teòrica de 100 h presencials i 25 h no presencials, per obtenir el 
títol oficial de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juve-
nil; per a joves majors de 18 anys, amb el títol en Educació Secundària 
Obligatòria i empadronats a Caldes

A concretar - 
Setembre 2020

200 € 
(cost real 250 €, l’Ajuntament aporta 50 € 
per cada alumne empadronat a Caldes)

Escola de 
l’Esplai Girona

Curs de premonitor/a de lleure
Inscripcions: febrer/març 2020 a l’Espai Jove Ca la Romana.

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Curs intensiu de 30 h d’iniciació al 
lleure per a joves de 15 a 17 anys 
empadronats a Caldes

A concretar - Setmana Santa 
2020

35 € 
(cost real 140 €, l’Ajuntament aporta 105 € 
per cada alumne empadronat a Caldes)

Casa de colònies de la Fundació 
Esplai Girona - Olot

Curs nivell inicial d’scooters
Inscripcions: febrer/març 2020 a l’Espai Jove Ca la Romana.

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Per a joves usuaris/es de l’Skatepark de nivell inicial – bàsic
A partir de 10 anys

Formació a càrrec d’Alvaro Garcia

4 sessions de 2 h a la 
primavera 2020

Gratuït Skatepark de Caldes 
de Malavella

TARDES kreActives
Inscripcions: a partir del 7 d’octubre fins exhaurir les places, a l’Espai Jove Ca la Romana.

Descripció oferta Dates Preu Lloc

Servei socioeducatiu a l’Espai Jove Ca la 
Romana per a joves de 1r i 2n d’ESO

Del novembre del 2019 al maig del 2020
Els dimarts de 16 a 19 h

Gratuït Espai Jove Ca la 
Romana
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promoció
econòmica

FORMACIÓ PER A COMERCIANTS, EMPRESARIS I EMPRENEDORS
Tallers gratuïts adreçats a comerciants, empresaris i emprenedors. Cal confirmar assistència a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.

Oferta formativa Dates Horari Lloc

La teva empresa a Instagram (4h) 
Configura i gestiona correctament la teva pàgina d’empresa a Instagram. 
Utilitza eines alternatives per generar contingut de qualitat i aprèn a po-
tenciar els #hashtags per assolir els teus objectius.

Dilluns 20 i dimecres 
22 de gener 2020

De 14.30 a 16.30 h Aula del pavelló 
municipal d’esports

Gestiona la presència de la teva empresa a Facebook (4h)
Configura i gestiona correctament la teva pàgina d’empresa a Facebook. 
Utilitza eines alternatives per generar contingut de qualitat i potenciar el 
teu negoci a la principal xarxa social.

Dilluns 17 i  dimecres 
19 de febrer 2020

De 14.30 a 16.30 h Aula del pavelló 
municipal d’esports

Crea contingut de qualitat a les teves xarxes socials (4h)
Coneix els tipus de continguts bàsics i com millorar-los, aprèn a generar 
contingut de valor amb les tècniques més rellevants, conèixer eines de 
treball que faciliten la creació de contingut, aprendre com crear “xarxa” i 
no a publicar per publicar.

Dilluns 23 i dimecres 
de març 2020

De 14.30 a 16.30 h Aula del pavelló 
municipal d’esports

Taller sobre facturació electrònica i certificat digital (4h)
En aquest taller aprendràs a crear i enviar factures electrònica, que són i 
per a que serveixen els certificats digitals i la signatura electrònica.

Abril – maig 2020 
(a concretar)

De 14.30 a 16.30 h Aula del pavelló 
municipal d’esports
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activitats
d’estiu

CASAL D’ESTIU
Preinscripcions: de l’11 a 15 de maig 2020 mitjançant formulari. 
Inscripcions: del 25 a 29 de maig 2020 a Cal Ferrer de la Plaça (accés Pl. de l’Ajuntament).

Oferta formativa Dates Preu Lloc

Matins de joc i esports 
Activitat de lleure i esports adreçats a infants de P1 a 6è de 
primària

Juliol i agost 2020 Consultar taxes a la pàg. 13 Zona esportiva

Estades esportives
Adreçat a infants de 1r a 6è de primària

Juliol 2020 Consultar taxes a la pàg. 13 Zona esportiva

Casalet d’estiu
Adreçat a infants de P1 i P2

Juliol i agost 2020 Consultar taxes a la pàg. 13 Llar d’infants “Ninots”

Cursets de natació
Adreçat a infants de 4 a 9 anys

Juliol 2020 22 € Piscina municipal

CASAL J DE JOVE
Inscripcions: última quinzena del mes de maig 2020 a l’Espai Jove Ca la Romana

Descripció Dates Preu Lloc

Casal de lleure i participació juvenil per a joves a partir de 12 anys
Jocs, activitats, projectes, piscina, acampada, entre altres

El mes de juliol 2020, de di-
lluns a divendres de 10 a 14 h

70 € Espai Jove Ca la 
Romana

BRIGADA JOVE
Inscripcions: S’obrirà convocatòria per presentar-se a les places el maig del 2020 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 

Descripció Dates

Projecte d’inserció laboral per a joves
Places de peons de la brigada jove (16-18 anys) i d’auxiliar administratiu/va (16-25 anys) 

Per a treballar a l’estiu 2020 a 20 h/setmana 
(1 mes els peons, 2 mesos l’auxiliar administratiu/va)
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TAXESESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
Concepte Tarifa 

Matrícula curs 70 € 

1. ENSENYAMENT REGLAT
Llenguatge musical
Sensibilització 30 €/mes 
Iniciació 35 €/mes 
Preparatori 1r i 2n curs 45 €/mes 
3r i 4t curs i preparació prova d’accés 50 €/mes 

Instruments 
30 minuts 45 €/mes 
45 minuts  60 €/mes 
60 minuts  70 €/mes 

2. ENSENYAMENT NO REGLAT / TALLERS 
Llenguatge musical per a joves i adults 35 €/mes 
Conjunt instrumental 35 €/mes 
Cant coral 25 €/mes 
Música moderna: combo, guitarra, tabal, gralla. 50 €/mes

Llenguatge + instruments 
30 minuts 35 € + 45 €/mes 
45 minuts  35 € + 60 €/mes 
60 minuts  35 € + 70 €/mes 

Instrument sense llenguatge 
30 minuts 55 €/mes 
45 minuts  70 €/mes 
60 minuts  80 €/mes 

Reduccions
• A partir del segon germà matriculat 20 % de reducció.
• Reducció de les tarifes fins a un màxim del 50% per a 

famílies amb escassa capacitat econòmica, prèvia valoració 
i proposta de Serveis Socials.

MATINS DE JOCS  I ESPORTS I CASALET D’ESTIU
Concepte Tarifa 

Per mesos (4 setmanes)

Servei bon dia (acollida): de 8 a 9 h 35 € 

Matí: de 9 a 13 h 142 € 

Matí i dinar: de 9 a 15 h 289 € 

Matí, dinar i tarda: de 9 a 17 h 351 € 

Per setmanes (1 setmana)

Servei bon dia (acollida): de 8 a 9 h  8,75 € 

Matí: de 9 a 13 h   35,50 € 

Matí i dinar: de 9 a 15 h    72,25 € 

Matí, dinar i tarda: de 9 a 17 h 87,75 €

Serveis eventuals

Servei bon dia (acollida): de 8 a 9 h  2 € 

Dinar: de 13 a 15 h 8,50 € 

Dinar i tarda: de 13 a 17 h 12,60 € 

Serveis eventuals
• S’aplicarà exclusivament per alguna d’aquestes dues 

activitats de casal: per a inscripcions per setmanes o 
mes sencer. 

• Descomptes: 10 % en la quota del 2n germà i 20 € en 
la del 3r.

• L’ordre dels germans s’estableix en funció de l’import 
de cada participant i de major a menor quantitat.
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CALENDARI
D’AJUTS
SOCIALS

Convocatòria Termini de sol·licituds

Ajuts d’urgència social Durant tot l’any

Ajuts socials en règim de concurrència competitiva

Ajuts a infants per assistir a les activitat esportives i de lleure “casal d’estiu” i “casalet 
d’estiu”

Abril/maig 2020

Ajuts per a joves per assistir al “Casal Jove” Última quinzena maig 2020

Ajuts per escolarització d’infants de 0 a 3 anys que es troben en situacions desfavorides Primera convocatòria:

Maig/juny 2020
Segona convocatòria:

Del 6 al 17 de gener 2020

Ajuts per a les activitat d’educació i esports permanents Del 2 al 13 de setembre 2019

Ajuts per sortides escolars Del 9 al 20 de setembre 2019

Ajuts per reforç socioeducatiu secundària De l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de maig de 2020

Ajuts per a centre de dia Durant tot l’any

Per a tramitar els ajuts socials cal demanar cita prèvia, dins el termini de sol·licitud, a Serveis Socials.
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INFORMACIÓ
 I CONTACTE

CULTURA SEMC SERVEI DE CATALÀ DE LA SELVA ESPORTS
Oficina de Turisme - Cal Ferrer 
de la Plaça
Plaça de l’U d’Octubre 2017 s/n
Tel. 972 48 01 03
cultura@caldesdemalavella.cat

Tel. 649 402 246
semc@caldesdemalavella.cat
ycmusica@hotmail.com

Consell comarcal de la Selva
Pg. de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 872 973 890
selva@cpnl.cat

Pavelló municipal d’esports
Avinguda de Caldes, s/n
Tel. 669 292 581 
tecnicesports@caldesdemalavella.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ
LABORAL (SOLC) JOVENTUT PROMOCIÓ ECONÒMICA SERVEIS SOCIALS

Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
Tel. 972 48 02 66 (Espai Jove) 
Tel. 972 48 01 03 (Oficina de 
Turisme)
solc@caldesdemalavella.cat

Espai Jove “Ca la Romana”
Plaça de l’Ermita de Sant Grau s/n
Tel. 972 48 02 66
calaromana@caldesdemalavella.cat
www.espaijove.caldesdemalavella.cat

Oficina de Turisme - Cal Ferrer de la Plaça
Plaça de l’U d’Octubre 2017 s/n
Tel. 972 48 01 03
promocioeconomica@caldesdemalavella.cat

Oficina de serveis socials
Carrer Vall·llobera, 4
Tel. 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat

AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Carrer Vall–Llobera s/n
Tel. 972 47 00 05
ajuntament@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat



Organitza: Amb el suport de: Col·labora:

OFERTA 
FORMATIVA 
MUNICIPAL

Cultura
Ensenyament

Esports
Servei d’Orientació Laboral

Joventut
Promoció econòmica

Activitats d’estiu


