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Casal Cívic
Badia del Vallès
Plaça de les Entitats, s/n
Badia del Vallès

L’Equipament Cívic Badia, adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es
va inaugurar l’any 2002 i compta amb una oficina d’Afers Socials i
Famílies, un casal cívic i un hotel d’entitats.
Casal Cívic
És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on
podeu participar en diferents activitats, com tallers, conferències,
exposicions, etc., que us permeten relacionar-vos, fomentar les
vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte
col·lectiu. Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes
adreçats a la millora
de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la
persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu
en el seu compromís amb la societat.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 22 h, i dissabte de 10 a 14 h
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Oficina d’Afers Socials i Famílies
És un servei d’informació per apropar els serveis i recursos adreçats a
famílies, joves, dones, gent gran, associacions, voluntariat, etc., que
són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
o altres departaments de la Generalitat de Catalunya. També es
tramiten diverses prestacions i ajudes del Departament (subvencions
per a associacions, prestacions econòmiques per a famílies amb
infants, per a persones amb discapacitat, pensions no contributives,
reconeixement del grau de discapacitat, registre d’associacions, títol
de família nombrosa, etc.), i disposa d’un registre administratiu de
documentació, on es poden presentar sol·licituds d’acord amb el que
preveu la Llei de procediment administratiu de les administracions
públiques.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Hotel d’Entitats
És un equipament cívic destinat a donar suport a entitats i
associacions sense ànim de lucre, amb la finalitat de col·laborar en el
creixement i la millora del moviment associatiu i possibilitar una
relació interassociativa.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 22 h i dissabte de 10 a 14 h
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Associació Penya Blaugrana de
Badia del Vallès
Associació Projecta del Vallès
Club d’Escacs i Cultura de
Badia
Cofradía Padre Jesús Nazareno
y Ntra. Sra. de los Dolores
Coral Ginesta del Vallès
Coral Infantil L’Espiga
Federació d’Entitats Culturals
de Badia del Vallès (FEC)
Fundació Intermedia
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
Fundació Privada Tallers de
Catalunya

////////////////////////
RELACIÓ
D’ASSOCIACIONS
UBICADES A L’HOTEL
D’ENTITATS
Agrupació Musical de Badia
Amics dels Animals i de les
Plantes de Badia del Vallès
(AAPB)
Asociación Casa Regional
Castilla La Mancha en Badia
del Vallès
Asociación Cultural Manantial
Poético de Badia
Associació
Cultural
Can
Sanfeliu
Associació Cultural Vermell i
Negre
Associació de Dones per la
Igualtat de Badia
Associació de Vidus i Vídues de
Badia del Vallès
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Badia del
Vallès l’Oreneta
Associació
de
Voluntaris
Socials de Badia
Associació
Esportiva
Mésquesport - 2017

////////////////////////
ESPAIS
Vestíbul
Per fer-hi exposicions.
Sala de trobada
Perquè tothom pugui trobarse i fer petar la xerrada, llegir
diaris, revistes i llibres i altres
activitats puntuals.
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Sala d’actes
Per fer-hi conferències, balls,
música, etc.

////////////////////////
PROGRAMA JUGAR I
DESCOBRIR

Aules taller
Per
fer-hi
tallers
de
manualitats,
activitats
formatives, etc.

És un programa socioeducatiu
per a infants de 4 a 12 anys
que pretén integrar el joc i la
descoberta.
Educa els nens i nenes en els
valors cívics del respecte, la
tolerància, la solidaritat i la
cooperació; els desenvolupa la
imaginació i la creativitat, i els
fomenta
l'amistat
i
la
convivència.
Mitjançant aquest programa,
els introduïm al món de les
arts plàstiques i escèniques,
els donem suport en l’estudi i
els apropem a la ciència i els
seus experiments; els fem
descobrir, crear, dialogar i
innovar de la mà del joc i les
noves tecnologies. I també
comptem amb la participació
de les famílies, perquè són
l’eix estratègic del programa
de dilluns a divendres, de
17.30 a 19.30 h

Aula del programa Jugar i llegir
Racons de jocs amb material
lúdic, lligat al programa Jugar i
llegir.
Punt Òmnia
Per apropar la ciutadania a les
noves tecnologies.
Sala de reunions
Cessions puntuals a entitats.
Despatxos i apartats de correus
Autoritzacions d’ús d’espai
anuals a entitats (Hotel
d’Entitats).
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Pilates
El mètode Pilates és un
sistema d’exercicis destinats
a enfortir,
flexibilitzar
la
musculatura
i
retornar
l’equilibri al cos.
del 30 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, de 10 a 11 h - grup 1
a càrrec de Cristina Anguera
dilluns, de 16 a 17 h - grup 2
a càrrec de Susana Escalera
Casal

////////////////////////
ACTIVITATS FÍSIQUES
Gimnàstica de manteniment
Activitat per mantenir-se
actiu/va i fer salut.
de l’1 d’octubre al 19 de
desembre
dimarts i dijous, de 9.30 a
10.30 h
a càrrec d’Ana Isi Duran
Casal
Body combat
Un
esport
que
t'ajudarà a tonificar i cremar
calories, alhora que millores la
teva resistència, agilitat i
coordinació.
Descarrega
adrenalina al ritme de la
música.
de l’1 d’octubre al 17 de
desembre
dimarts, de 17.15 a 18.15 h
a càrrec d’Ana Isi Duran
Casal

Estiraments
i
reeducació
postural
Tècnica dolça per estirar i
relaxar els músculs, disminuir
l'estrès i millorar la teva
postura i equilibri.
de l’1 d’octubre al 19 de
desembre
dimarts i dijous, de 16 a 17 h
a càrrec de Silvia Sogorb
Casal
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Taitxí
del 17 de setembre al 20 de
desembre
dimarts, d’11 a 12 h - grup 1
divendres, d’11 a 12 h - grup 2
a càrrec de Ma Rosario Tapia
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït

Ioga
Una manera senzilla d’alliberar
el teu estrès. Introdueix-te i
pràctica ioga que t’ajudi a
desenvolupar una bona base en
postures físiques i de respiració.
del 30 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, d’11 a 12 h
a càrrec de Sílvia Sogorb
Casal

Taitxí
del 17 de setembre al 19 de
desembre
dimarts, de 18.30 a 19.45 h, i
dijous, de 18.45 a 20 h
a càrrec de Manuel Aragones
Asociación Casa Regional Castilla
- La Mancha
socis gratuït
no socis 2 euros/mes

Gimnàstica passiva per a la gent
gran
del 17 de setembre al 19 de
desembre
dimarts i dijous, de 9.30 a 10.30
h - grup 1
dimarts i dijous, de 10.30 a
11.30 h - grup 2
a càrrec de Antonio Corzo
Associació de Voluntaris Socials
de Badia
gratuït

Txikung
Tècniques i exercicis.
del 17 de setembre al 19 de
desembre
dimarts, de 18 a 19.30 h, i dijous,
de 17.15 a 18.45 h
a càrrec de Rosario Redondo
Asociación Cultural Manantial
Poético
gratuït
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Gimnàstica
Exercicis per millorar la salut de
les persones grans.
del 20 de setembre al 20 de
desembre
divendres, de 10.45 a 11.45 h
a càrrec de Maria Cobos
Fundació Privada Cívica Oreneta
del Vallès
gratuït

Dansa del ventre
Introducció a aquesta dansa
oriental a través de moviments
senzills. No cal saber-ne, ni
tenir un físic espectacular!
Només porta les ganes de
saber més sobre aquesta
dansa, no te'n penediràs!
de l’1 d’octubre al 17 de
desembre
dimarts, d’11 a 12 h
a càrrec de Estela Aranda
Casal

////////////////////////
ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS

Country
Vine
a
practicar
balls
country per aprendre a fer
passos endavant i endarrere al
ritme de la música.
Posa’t les botes i a ballar!
del 3 d’octubre al 19 de
desembre
dijous, de 16 a 17 h
a càrrec de Carles Molina
Casal

Zumba
Moviments de balls combinats
amb rutines aeròbiques.
del 30 de setembre al 19 de
desembre
dilluns, de 10 a 11 h, i dijous,
de 10.30 a 11.30 h
a càrrec de Yacqueline
Guauque
Casal
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Sevillanes
del 17 de setembre al 17 de
desembre
dimarts, de 20 a 21.30 h
a càrrec de M Angeles Aguilar
Associació Amics del Ball de
Saló
socis: gratuït
no socis: 25 euros/any

Ritmes llatins sense
parella
Si t’agrada el ball
però no disposes de parella per
ballar, ara pots fer-ho! Vine i
deixa’t portar pels ritmes
llatins i aprèn els passos bàsics
per ballar.
del 4 d’octubre al 20 de
desembre
divendres, de 9.30 a 10.30 h
a càrrec d’Ana Isi Duran
Casal

Sevillanes
del 17 de setembre al 20 de
desembre
dimecres, de 17 a 18 h, i
divendres, de 18 a 19 h - grup 1
inicial
dimarts, de 18 a 19.30 h - grup 2
avançat A
dimecres, de 18 a 19.30 h, i
divendres, de 19 a 20 h - grup 3
avançat B
a càrrec de Carmen Mateo
Associació
Cultural
Can
Sanfeliu
socis: gratuït
no socis: 10 euros/trimestre

Sardanes
Per aprendre a ballar, a contar
i a repartir, tant
per a
principiants com per a
persones que vulguin millorar
les nocions que ja tenen
assolides.
del 15 d’octubre al 3 de
desembre
dimarts, de 17 a 18 h
a càrrec de German Clemente
Casal

/9/

SETEMBRE/DESEMBRE 2019

Balls de saló
del 17 de setembre al 19 de
desembre
dimarts, de 20.30 a 21.30 h
a càrrec de Pedro Diaz Torres
Associació
Cultural
Can
Sanfeliu
socis: 20 euros/trimestre
no socis: 30 euros/trimestre

Balls per a adults
Per aprendre i practicar
diferents balls: sevillanes,
castanyoles, pasdoble, rumba,
etc.
del 12 de setembre al 19 de
desembre
dilluns, de 18.30 a 20 h,
dimecres, de 18 a 20 h, i
dijous, d’11.15 a 12.15 h
a càrrec de Luisa Ojeda i Rocio
Martin
Associació Amigues de la
Cultura de Badia
6 euros/mes

Balls
Per
a
persones
amb
discapacitat física i psíquica.
del 18 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, de 17 a 18 h
a càrrec de Cristina Pareja
Asociación con Padres con
Hijos Deficientes Mentales
(ASPADIME)
10 euros/mes

Balls en línia
del 17 de setembre al 19 de
desembre
dimarts, de 19.30 a 20.30 h, i
dimecres, de 10 a 11 h
a càrrec de Pedro Diaz Torres
Associació
Cultural
Can
Sanfeliu
socis: 20 euros/trimestre
no socis: 30 euros/trimestre

Rondalles populars
del 19 de setembre al 19 de
desembre
dijous, de 17.15 a 19.30 h
Asociación Casa Regional
Castilla - La Mancha
socis: 1 euro/sessió
no socis: 4 euros/sessió
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Coral infantil
del 7 de setembre al 21 de
desembre
dissabte, d’11.30 a 12.30 h grup 1, infants de 4 a 11 anys
dissabte, d’11.30 a 12.30 h grup 2, infants, adolescents i
joves de 12 a 18 anys
a càrrec de Cristina Albeniz, M
Pilar Pérez. Anna Luque i Mar
Argueta
Coral Infantil L’Espiga
35 euros/trimestre 1 infant
60 euros/trimestre 2 germans

////////////////////////
PER LLEPAR-SE ELS DITS
Cuina fàcil i saludable
Qui ha dit que la preparació de
nous plats sigui complicat?
Aprèn i gaudeix de la
preparació de plats sans,
nutritius i senzills a l’abast de
tothom.
del 17 d’octubre al 5 de
desembre
dijous, de 10 a 12 h
a càrrec de Rosibel Almeida
Casal

Dansa urbana
Per a infants de 6 a 12 anys
del 16 de setembre al 18 de
desembre
dilluns i dimecres, de 18 a
19.30 h
Associació
Esportiva
Mesquesport - 2017
20 euros/mes

Pastisseria i rebosteria bàsica
Aprendre a elaborar diferents
receptes de pastisseria i de
rebosteria per a sorprendre als
vostres convidats i convidades.
Idees boníssimes per a amants
dels dolços!
del 23 d’octubre al 4 de
desembre
dimecres, de 10 a 12 h
a càrrec de Rosibel Almeida
Casal
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Treballs manuals
Aprendre tècniques de pintura
en tela, figures, decoració,
granadures...
del 18 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, de 16.30 a 18.30 h
a
càrrec
de
Francisca
Rodriguez Barrionuevo
Associació de Vidus i Vídues de
Badia
socis gratuïts
no socis 20 euros/any

////////////////////////
ACTIVITATS MANUALS I
ARTÍSTIQUES
Pintura a l’oli i dibuix
del 20 de setembre al 20 de
desembre
divendres, de 17 a 20.30 h
a càrrec de Jordi Alba
Associació Cultural SINPA
20 euros/mes
Labor de retalls - patchwork
del 16 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, de 16.30 a 19 h
a
càrrec
de
Francisca
Rodriguez Barrionuevo
Associació de Vidus i Vídues de
Badia
socis: gratuït
no socis: 15 euros/trimestre

Treballs manuals
Tall i confecció, quadres
tridimensionals, decoració de
figures, etc.
del 16 de setembre al 19 de
desembre
dilluns i dijous, de 17 a 20 h
a càrrec de Luisa Camba
Associació
Cultural
Can
Sanfeliu
socis: gratuït
no socis: 10 euros/trimestre
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Treballs manuals i punt de creu
del 18 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, de 18 a 20 h
a càrrec de Montse Ivorra
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït

//////////////////////////
FORMACIÓ I CREIXEMENT
PERSONAL
Relaxació
del 17 de setembre al 19 de
desembre
dimarts, de 19.45 a 20.30 h, i
dijous, de 20 a 20.30 h
a càrrec de Francisco Jose
Gutierrez
Asociación Casa Regional Castilla
- La Mancha
socis: gratuït
no socis: 2 euros/mes

Treballs manuals i punt de creu
Per a infants de 6 a 12 anys.
del 20 de setembre al 20 de
desembre
divendres, de 18 a 20 h
a càrrec de Montse Ivorra
Fundació Privada Cívica Oreneta
del Vallès
gratuït

Anglès bàsic
Per aprendre paraules i frases
senzilles per poder preguntar
una adreça, demanar un cafè,
etc, i mantenir un diàleg bàsic.
del 4 d’octubre al 20 de
desembre
divendres, de 10 a 11 h
Casal

Punta al coixí
del 18 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, de 16 a 18.30 h
a càrrec de Carmen Lasaga
Asociación Casa Regional Castilla
- La Mancha
socis: 2,50 euros/sessió
no socis: 4 euros/sessió
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Català
Tots els nivells, oral i escrit, i
també cursos a distància.
Informació i inscripcions: a la
segona planta de l’Hotel
d’Entitats - Casal Cívic de Badia
del Vallès.
dates i horaris a concretar
Servei Local de Català Badia
del Vallès
curs de nivell bàsic: 13,57
euros/trimestre
curs de nivell Intermedi: 49,76
euros/trimestre
curs de nivell de suficiència:
91,99 euros /trimestre

Cosmètica natural
Aprendre a elaborar
una completa línia de
cosmètics naturals per a la
higiene, bellesa i benestar,
creant els teus propis productes.
de l’11 d’octubre al 29 de
novembre
divendres, d’11 a 12 h
Casal
Voluntariat per la llengua
Posem en contacte persones
que estan aprenent català o que
volen practicar la conversa amb
persones voluntàries que vulguin
destinar una hora a la setmana a
conversar en català (en un
mínim de 10 setmanes). Si ja
parleu català i voleu fer-vos
voluntaris o aprendre a parlar-lo
amb fluïdesa, poseu-vos en
contacte amb el SLC de Badia del
Vallès (segona planta de
l’Hotel d’Entitats - Casal Cívic),
per telèfon (93 729 34 34) o per
correu
electrònic
(badia@cpnl.cat).
Servei Local de Català de Badia
del Vallès
gratuït

(descomptes del 50% i 70% en
funció de la situació familiar i
laboral:
atur,
família
nombrosa,
monoparental,
jubilats, pensionistes...)
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Difusió de l’ús del català
El SLC organitza activitats de
difusió de l'ús del català per
promoure la llengua catalana a
la població, algunes en
col·laboració amb entitats i
institucions de Badia del
Vallès: Gimcana al Mercat
(gener), Dia Internacional de la
Llengua Materna (febrer), Dia
Mundial de la Poesia (març),
Sant Jordi (abril), Trobada de
Clubs de Lectura (maig),
Gimcana de Festa Major
(juny), exposicions, rutes
literàries, visites guiades,
celebracions tradicionals, etc.
gratuït

Servei
d’Assessorament
Lingüístic
L’objectiu d’aquest servei és
aconseguir
l'autonomia
lingüística de les persones
usuàries i recomanar diversos
recursos per resoldre dubtes
lingüístics.
* Destinataris:
administració,
empreses,
comerços,
organitzacions,
entitats i públic en general.
*
Des
del
Servei
d’Assessorament
Lingüístic
s’ofereix:
- Atenció de consultes sobre
drets lingüístics
- Revisió de textos
- Sessions sobre recursos
lingüístics a la xarxa i sobre
llenguatge no sexista
- Traducció de textos
- Seguiment personalitzat de
l'usuari
- Informació sobre recursos
lingüístics, terminologia i
formació
gratuït

Emocions
del 17 de setembre al 17 de
desembre
dimarts, de 16.30 a 18 h
a càrrec de Felipe Eduardo
Alvarez
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït
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Teràpia de grup
A través de les cançons
afavorir i generar noves
sinèrgies amb persones amb
diversos tipus de dificultats.
del 17 de setembre al 17 de
desembre
dimarts, de 18 a 20 h
a càrrec de Cristina Rubio
Pacheco
Associació de Vidus i Vídues de
Badia
socis: gratuït
no socis: 30 euros/any

Musicoteràpia
Treballar el físic, les emocions i
l’intel·lecte de les persones a
través de la música.
del 19 de setembre al 19 de
desembre
dijous, de 17.30 a 19 h
a càrrec de Cristina Rubio
Pacheco
Associació de Vidus i Vídues de
Badia
socis: gratuït
no socis: 30 euros/any
Mandales
del 17 de setembre al 18 de
desembre
dimarts, de 9.45 a 11 h - grup 1
dimecres, d’11 a 12.15 h - grup 2
dimarts, de 18.30 a 19.30 h grup 3
a càrrec de Montse Molina,
Juana Sanchez i Adela Lozano
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït

Memòria
del 16 de setembre al 19 de
desembre
dilluns, d’11.30 a 12.45 h - grup
1
dimarts, d’11 a 12.15 h - grup 2
dijous, de 10 a 11 h - grup 3
a càrrec de Montse Molina i
Juana Sanchez
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït
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Lectoescriptura
del 16 de setembre al 19 de
desembre
dilluns, de 18 a 20 h - grup 1
dijous, de 10.15 a 12.15 h - grup
2
a càrrec de Rosa Albarracin i
Tecla Fernandez
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït

Informació i suport a les
persones afectades de càncer i
al seu entorn
del 12 de setembre al 12 de
desembre
segon dijous de cada mes, de
17.20 a 20 h
Associació espanyola contra el
càncer - Junta Local de Badia
gratuït
Xerrades en català
del 16 de setembre al 18 de
desembre
dilluns i dimecres, de 10 a 11 h
a càrrec de Montse Molina
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït

Poesia
Un espai de tertúlia sobre
poesia, literatura i filosofia a
càrrec d’especialistes en la
matèria.
del 19 de setembre al 19 de
desembre
dijous, de 18.30 a 20.30 h
Asociación
Cultural
ManantialPoético
gratuït

Grup “llegint
“llegint ens ho passem
bé”
Un espai de tertúlia sobre
llibres publicats.
del 20 de setembre al 20 de
desembre
divendres, de 9.15 a 10.15 h
a càrrec de Teresa Reverter
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
gratuït
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dijous, de 18.30 a 20.15 h grup 13: 50 euros/trimestre
divendres, de 18.30 a 20.30 h grup 14: 50 euros/trimestre
Club d’Escacs i Cultura Badia

Escola d’escacs
Classes i formació per a
infants, adolescents, joves i
adults.
del 16 de setembre al 21 de
desembre
dilluns, de 17.15 a 19 h - grup
1: 50 euros/trimestre
dilluns, de 19 a 21 h - grup 2:
50 euros/trimestre
dimarts, de 16 a 17.30 h - grup
3: 50 euros/trimestre
dimarts, de 17.30 a 19 h - grup
4: 50 euros/trimestre
dimarts, de 18.30 a 20.15 h grup 5: 50 euros/trimestre
dimecres, de 17.15 a 18.30 h grup 6: 50 euros/trimestre
dimecres, de 18.30 a 20 h grup 7: 50 euros/trimestre
dijous, de 17.15 a 19 h - grup
8: 50 euros/trimestre
dijous, de 18.30 a 20.30 h grup 9: 50 euros/trimestre
divendres, de 17.30 a 19 h grup 10: 50 euros/trimestre
divendres, de 19 a 21.30 h grup 11: gratuït
dissabtes, de 10.15 a 13.30 h grup 12: gratuït

////////////////////////
EXPOSICIONS
Exposicions temàtiques de
fotografia
del 2 de setembre al 31 de
desembre
en horari de l’equipament
Club de Fotografia de Badia
gratuït
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////////////////////////
ALTRES PROGRAMES DE
LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ACCIÓ CÍVICA I
COMUNITÀRIA

Es
desenvolupen
tallers
monogràfics de curta durada
que consisteixen en uns
itineraris formatius adequats
als coneixements de les
persones destinatàries.

Punt Òmnia gestionat per la
Fundació
Privada
Cívica
Oreneta del Vallès
Programa d’intervenció social
que utilitza com a instrument
les eines TIC i que cerca
millorar i afavorir, tant
individualment
com
col·lectivament, la inclusió i la
vinculació de les persones a la
comunitat. Per fer-ho es
treballa d’acord amb tres
eixos:

Ocupabilitat: ofereix eines
formatives
informàtiques
perquè
els
participants
sàpiguen buscar recursos a la
xarxa i es puguin valer per ells
mateixos en el seu procés
d’inserció social i laboral. En
concret i pel que fa a les
persones en situació d’atur, les
posa en contacte amb els
serveis d’orientació social i
Serveis d’orientació social i
laboral del territori i els facilita
un
conjunt
d'hàbits
i
competències perquè arribin
als agents d'inserció social
amb la màxima preparació per
tornar al mercat laboral al més
aviat possible.

Aprenentatge: vol garantir que
totes les persones amb pocs
coneixements
digitals
obtinguin una formació bàsica
en el camp de les tecnologies
de la informació i comunicació
que els permeti no quedar
excloses de la societat.
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Què puc fer amb el meu
ordinador – grup 1
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica,
perquè
aprenguin diferents coses que
es poden fer amb un
ordinador:
navegar
per
Internet, fer un document,
obrir carpetes...
del 23 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, de 9.30 a 10.50 h

Acció comunitària: consisteix a
facilitar eines per tal que les
persones, entitats, grups i
col·lectius generin dinàmiques
de
cohesió
social
i
d’intercanvi. Es treballen
aspectes com les tradicions, la
cultura, la història, el banc del
temps, etc.
A l’Òmnia hi poden participar
persones de totes les edats. És
un servei gratuït.

Què puc fer amb el meu
ordinador – grup 2
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica,
perquè
aprenguin diferents coses que
es poden fer amb un
ordinador:
navegar
per
Internet, fer un document,
obrir carpetes, copiar arxius...
Els continguts finals del taller
es programaran en funció del
nivell
de
coneixements
informàtics de les persones
inscrites.
del 23 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, de 16.30 a 17.50 h

Quant a les modificacions que
es facin en el programa Punt
Òmnia,
us
n’informarem
mitjançant cartells informatius
que es col·locaran de forma
visible al Casal Cívic de Badia o
bé es publicaran al blog del
Punt
Òmnia:
blog.xarxaomnia.org/badia.
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Fem el nostre calendari
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica,
perquè
aprenguin a fer un calendari a
partir d’un document en
blanc. S’utilitzaran
diferents
programes:
LibreOffice
Calc,
Gimp,
Inkscape...
del 24 de setembre al 17 de
desembre
dimarts, de 9.30 a 10.50 h

Coneguem la xarxa
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica,
perquè
aprenguin com funcionen els
navegadors, alhora que puguin
veure per què pot fer-se servir
Internet.
del 23 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, d’11 a 12.20 h
Fem vídeos amb fotos
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica,
perquè
aprenguin a passar les fotos
del mòbil o la càmera al llapis
de memòria.
S’utilitzarà
el
programa:
Imagination, per fer pel·lícules
amb les fotos i posant música
de fons.
del 23 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, de 12.30 a 13.50 h

Exercitem la memòria
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica. S’aniran fent
diferents exercicis que ajudin a
exercitar la memòria.
del 24 de setembre al 17 de
desembre
dimarts, d’11 a 12.20 h
L’smartphone i jo - grup inicial
Adreçat a les persones que
tinguin un smartphone amb
connexió a Internet, perquè
aprenguin a fer-lo servir.
del 24 de setembre al 17 de
desembre
dimarts, de 16 a 17.20 h
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Escacs en línia
Espai de col·laboració amb el
Club d’Escacs i Cultura Badia.
Espai
per
reforçar
els
coneixements
d’escacs
a
través de l’accés a bases de
dades d’escacs, la visualització
de partides d’escacs en línia,
pràctica
d’obertures,
informació d’escacs a la xarxa i
pràctica de joc en línia en
diferents modalitats.
del 7 d’octubre al 20 de
desembre
divendres, de 19 a 21 h

L’smartphone i jo – grup
avançat
Adreçat a les persones que
tinguin un smartphone amb
connexió a Internet, per
aprofundir
en
el
desenvolupament
de
les
aplicacions de l’aparell.
del 26 de setembre al 19 de
desembre
dijous, de 9.30 a 10.50 h
Treballem les fotos amb Gimp
Adreçat a persones que
tinguin una mínima base
d’informàtica. Us explicarem
algunes maneres de treballar
amb les fotos amb el
programa GIMP. Es poden fer
diferents
activitats
relacionades amb el muntatge
de les fotografies.
del 26 de setembre al 19 de
desembre
dijous, de 12.30 a 13.50 h

Ràdio Badia
Espai perquè qualsevol que
vulgui participar a Ràdio Badia
pugui utilitzar els equips per
preparar, gravar, muntar i fer
aportacions a aquesta ràdio en
línia. Hi poden participar joves,
adults i gent gran.
del 24 de setembre al 18 de
desembre
dimarts, de 12.30 a 13.50 h
dimecres, de 17 a 21 h
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Informàtica adaptada
Espai de col·laboració amb la
Fundació
Tallers
perquè
aquelles
persones
amb
discapacitats psíquiques
puguin introduir-se en el món
informàtic o ampliar els seus
coneixements.
del 27 de setembre al 20 de
desembre
divendres, de 9.30 a 10.30 h grups 1 i 2

Memòria oral de Badia
Espai on hi ha reservats quatre
ordinadors per a aquells que
vulguin participar en el
projecte Arxiu virtual de la
memòria oral de Badia. Podran
fer aportacions de les seves
vivències o consultar dubtes
sobre com fer-ho.
del 26 de setembre al 19 de
desembre
dijous, d’11 a 12.20 h

Iniciació
Espai de col·laboració amb
l’Associació de dones gitanes
Tumenge Cali.
Adreçat a persones que
vulguin iniciar-se en el món de
la informàtica o ampliar els
seus coneixements.
És un taller molt general,
enfocat
a
desenvolupar
diferents
aspectes
de
l'ordinador.
del 27 de setembre al 20 de
desembre
divendres, de 10.30 a 11.30 h

Accés lliure
Espai perquè qualsevol que no
tingui ordinador a casa o no
tingui connexió a Internet
pugui venir a fer el que
necessiti. Hi haurà un monitor
perquè li puguin consultar
dubtes.
del 23 de setembre al 19 de
desembre
dimarts, de 17.30 a 18.50 h grup 1
dimecres, de 12.30 a 13.50 h grup 2
dijous, d’11 a 12.20 h - grup 3
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Jugar i llegir
Espai de cooperació amb el
programa Jugar i llegir perquè
els infants puguin fer activitats
relacionades
amb
la
informàtica.
del 23 de setembre al 16 de
desembre
dilluns, de 18 a 19 h

Mòbils i tauletes. Dubtes
freqüents
Espai perquè qualsevol que
tingui un mòbil o una tauleta
pugui venir a fer consultes. Hi
haurà un monitor perquè li
puguin consultar dubtes.
del 25 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, d’11.30 a 12.20 h
Eines per a la recerca de feina
Espai de col·laboració i per a
derivacions del SOC perquè
aquells que necessitin fer
tasques d'inserció i consultar
dubtes sobre aquestes tasques
hi puguin venir.
També es preveu la possibilitat
de fer petits tallers de mínim
de 16 hores d'inserció, que
s'aniran publicant segons
s'organitzin.
del 25 de setembre al 18 de
desembre
dimecres, de 9.30 a 11.30 h
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recerca de feina, l'establiment
de xarxes de contacte i
l'adquisició
d'eines específiques per a
l'accés, la reubicació i la
millora laborals.

////////////////////////
ALTRES PROGRAMES
Programa ORIENTA’T
És un programa subvencionat
pel Departament d'Empresa i
Ocupació i el Servei
d'Ocupació de Catalunya i
gestionat per la Fundació
Intermedia. Té com a finalitats
facilitar l'ocupació i millorar
l'ocupabilitat de les persones,
especialment d'aquelles que
es troben en situacions de més
vulnerabilitat social i laboral, i
promoure’n el canvi i el
desenvolupament
professionals.
Des d'Intermedia duem a
terme accions d'orientació,
capacitació
i
formació
professional; d'assessorament
i suport psicològic, individual i
grupal, per a la millora de la
trajectòria
laboral
i
professional;
de
desenvolupament
de
capacitats i competències
personals i professionals, i
d'entrenament per a la

Fundació
Intermedia:
www.fundaciointermedia.org
dilluns i dimarts, de 9 a 14.30 h i
de 15 a 19.30 h, dimecres, de 9 a
15.30 h, i dijous i divendres, de 9
a 15 h
Serveis integrals d’orientació,
acompanyament i suport a la
inserció social
Aquest servei va adreçat a
persones
amb
diversitat
funcional i en atur que volen
trobar una feina. Ofereix
orientació laboral i seguiment
d’un itinerari individual, per
tal d’acostar els participants a
l’empresa ordinària i la
possibilitat de rebre formació
en l’ús de noves tecnologies i
en aspectes relacionats amb el
món laboral.
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El servei compta amb una aula
per fer cerca de feina i la
possibilitat de fer pràctiques
en empreses.
Aquest
projecte
està
subvencionat pel Departament
d’Empresa i Ocupació i
cofinançat pel Fons Social
Europeu.
Fundació Tallers forma part de
la
xarxa
d’entitats
del
Programa Incorpora de “la
Caixa”, l’objectiu del qual és
implicar el teixit empresarial
en la pràctica de la
Responsabilitat
Social
Corporativa, oferint un servei
d’intermediació
laboral
i
assessorament per a la
contractació de persones en
situació o risc d’exclusió social
a les empreses.

///////////////////////
INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ
del 5 al 19 de setembre,
setembre de
dilluns a divendres, de 9 a 14
h, i de 15 a 21 h
Jugar i Descobrir: del 4 al 18 de
setembre, de 9 a 14 h, i el
dimecres, dia 4 de setembre,
de 16 a 19 h
Punt Òmnia: 16 i 17 de
setembre, de 10 a 13 h i de
16.30 a 18.30 h, i 18 de
setembre, de 10 a 13 h, al
despatx núm. 7 de l’Hotel
d'Entitats de Badia (2a planta).
Les activitats organitzades pel
Casal (Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari
va a càrrec de les persones
inscrites. Les places a les
activitats són limitades i
s’adjudiquen
per
ordre
d’inscripció.

Fundació Privada Tallers de
Catalunya
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h
i de 15 a 17 h, i divendres, de 9
a 15 h
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La realització d’una activitat
està condicionada a la
inscripció d’un nombre mínim
de persones.
Tres faltes d’assistència sense
justificació prèvia impliquen la
pèrdua de la plaça.
Les activitats organitzades per
les entitats són responsabilitat
d’aquestes mateixes, així com
els requisits per accedir-hi.
Tel. 93 718 01 58
Casals gencat de Sabadell,
Badia, Montcada i Sta.
Perpètua

Més informació a:
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