OFERTA FORMATIVA
CURS 2020/2021
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ATENCIÓ!
Totes les activitats municipals estan programades per realitzar-se de forma presencial,
seguint els protocols i plans de contingència marcats per les autoritats competents.
En funció de les recomanacions sanitàries i evolució de la COVID-19, es poden anul·lar
i/o modificar-se’n la forma de realització.
És obligatori assistir als cursos complint la normativa bàsica de seguretat.
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ESCOLA DE MÚSICA
INFORMACIÓ I MATRÍCULES
Escola de Música
c/ Sol, 2
Tel. 971 56 37 10
www.emmcapdepera.com
info.emmcapdepera@gmail.com
Troba’ns també a:

INTRODUCCIÓ
Els programes educatius estan dissenyats a partir de les taxes municipals ja existents i
en base a l’oferta formativa que ja oferia el centre. Per al curs 2020/2021 es mantenen
algunes propostes adreçades a l’alumnat amb una dedicació a mida, assignatures
especialment pensades per a adults i alumnes que han finalitzat el nivell elemental
d’estudis reglats i no reglats.
REQUISITS
Preinscripció mitjançant l’enllaç que trobareu a la pàgina web
https://www.emmcapdepera.com/ o a la pàgina web
https://ajcapdepera.sedelectronica.es/transparency/4f42c1d1-12d3-4665-828982a30deb0644/ )
Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, que serà facilitat a la secretaria del centre.
TENIU EN COMPTE QUE:
- Tots els cursos seguiran el calendari escolar establert a principi de curs per la mateixa
escola.
- Es podran recuperar les classes perdudes per causes imputables a l’Escola però no per
qüestions personals.
- Les hores d’avaluació compten com a hores de classe.
- Les activitats es cobraran per domiciliació bancària mensualment, per endavant, i
independentment del calendari escolar.
- Les places dels cursos són limitades.
- Els cursos es poden anul·lar si no hi ha un mínim d’alumnes matriculats.
- La matrícula es farà seguint l’ordre de les preinscripcions.
- Per a les especialitats de les quals no hi hagi places disponibles s’obrirà una llista
d’espera per odre d’inscripció.
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- Es farà un descompte del 10% als alumnes membres de família nombrosa, sempre
que aquesta circumstància s’acrediti en el moment de fer la matrícula.
- La matrícula té un cost de 20 €, que es cobraran amb la primera mensualitat. En cas
que un alumne es doni de baixa durant el curs i es vulgui tornar a matricular durant
aquell mateix curs, haurà de tornar a abonar la matrícula.
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PROGRAMES DE LLARGA DURADA
ENSENYAMENTS NO REGLATS
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per
poder dur-se a terme.
JUGUEM AMB LA MÚSICA I
Per a nins de 3 a 4 anys
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.
Preu: 16.05€ mensuals.
JUGUEM AMB LA MÚSICA II
Per a nins de 4 a 5 anys
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.
Preu: 16.05€ mensuals.
JUGUEM AMB LA MÚSICA III
Per a nins de 5 a 6 anys
Curs d’una sessió setmanal d’una hora.
Preu: 16.05€ mensuals.
INICIACIÓ A LA MÚSICA 1A
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
INICIACIÓ A LA MÚSICA 1B
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora i d’una sessió individual d’instrument
de mitja hora.
Preu: 57.17€ mensuals.
INICIACIÓ A LA MÚSICA 2A
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
INICIACIÓ A LA MÚSICA 2B
Per a nins de 6 a 7 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora i d’una sessió individual d’instrument
de mitja hora.
Preu: 57.17€ mensuals.
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ENSENYAMENTS DE NIVELL ELEMENTAL NO REGLAT
A partir de 8 anys.
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per
poder dur-se a terme.
PRIMER CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 8 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió
setmanal col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual
d’instrument de mitja hora.
Preu: 62,19€
SEGON CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 9 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió
setmanal col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual
d’instrument de mitja hora.
Preu: 62,19€
TERCER CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 10 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió
setmanal col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual
d’instrument de quaranta-cinc minuts.
Preu: 62,19€
QUART CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 11 anys
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de llenguatge musical d’una hora, una sessió
setmanal col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual
d’instrument de quaranta-cinc minuts.
Preu: 62,19€
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TEATRE MUSICAL
A partir de 6 anys
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per
poder dur-se a terme
TEATRE MUSICAL 1
Per a nins a partir de 6 anys.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de
cant.
Preu: 35.11€ mensuals.
TEATRE MUSICAL 2
Per a nins a partir de 12 anys.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de
cant.
Preu: 35.11€ mensuals.
TEATRE MUSICAL 3
Per a adults.
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva de teatre i una sessió setmanal col·lectiva de
cant.
Preu: 35.11€ mensuals.
ENSENYAMENTS REGLATS
ENSENYAMENTS DE NIVELL ELEMENTAL
A partir de 8 anys.
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per
poder dur-se a terme.
PRIMER CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 8 anys
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una
hora.
Preu: 111,34€
SEGON CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 9 anys
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una
hora.
Preu: 111,34€
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TERCER CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 10 anys
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una
hora i una sessió setmanal col·lectiva de cant coral d’una hora.
Preu: 116,36€
QUART CURS DE NIVELL ELEMENTAL
Per a nins a partir de 11 anys
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i una sessió setmanal individual d’instrument d’una
hora i una sessió setmanal col·lectiva de cant coral d’una hora.
Preu: 116,36€
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
Tots els cursos han de tenir un nombre mínim d’alumnes matriculats per
poder dur-se a terme

ESPECIALITATS ORQUESTRALS
PRIMER CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja i una sessió setmanal individual d’instrument
d’una hora.
Preu: 131.40€ mensuals
SEGON CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja, una sessió setmanal individual d’instrument
d’una hora i una sessió setmanal individual de piano complementari de mitja hora.
Preu: 166.51€ mensuals.
TERCER CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument de dues hores, una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora,
una sessió setmanal individual de piano complementari de mitja hora i una sessió
col·lectiva de música de cambra d’una hora.
Preu: 199.60€ mensuals.
QUART CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal col·lectiva
d’instrument de dues hores, una sessió setmanal individual d’instrument d’una hora,
una sessió setmanal individual de piano complementari de mitja hora, una sessió
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col·lectiva de música de cambra d’una hora i una sessió col·lectiva d’història de la
música d’una hora.
Preu: 237.71€ mensuals.
PIANO I GUITARRA
PRIMER CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja i una sessió setmanal individual d’instrument
d’una hora.
Preu: 126.40€ mensuals.
SEGON CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives de llenguatge musical, una sessió setmanal
col·lectiva d’instrument d’una hora i mitja i una sessió setmanal individual d’instrument
d’una hora.
Preu: 126.38€ mensuals.
TERCER CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal individual
d’instrument d’una hora, una sessió col·lectiva de cant coral d’una hora i mitja i una
sessió col·lectiva de música de cambra d’una hora.
Preu: 149.45€ mensuals.
QUART CURS DE NIVELL PROFESSIONAL
Curs de dues hores setmanals col·lectives d’harmonia, una sessió setmanal individual
d’instrument d’una hora, una sessió col·lectiva de cant coral d’una hora i mitja, una
sessió col·lectiva de música de cambra d’una hora, una sessió col·lectiva d’història de la
música d’una hora i una sessió col·lectiu d’acompanyament d’una hora.
Preu: 225.67€ mensuals.
PROGRAMA DE MÚSICA A MIDA
Recomanat a partir de 12 anys
INSTRUMENTS DE VENT
Oboè (NOU!), flauta, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, tuba
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38.11€ mensuals.
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76.23€ mensuals.
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M029 Bandeta
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 5.02€ mensuals.

INSTRUMENTS DE CORDA
Violí, viola, violoncel, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, baix elèctric, piano
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38.11€ mensuals.
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76.23€ mensuals.
Conjunt instrumental
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 5.02€ mensuals.
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
Percussió, bateria
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38.11€ mensuals.
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76.23€ mensuals.
Percussió col·lectiva
Curs d’una sessió col·lectiva setmanal de mitja hora.
Preu: 16.05€
CANT
Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual de mitja hora.
Preu: 38.11€ mensuals.
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Sessió individual
Curs d’una sessió setmanal individual d’una hora.
Preu: 76.23€ mensuals.
Cor
Curs d’una hora setmanal.
Preu: 5.02€ mensuals.

ALTRES ASSIGNATURES
Llenguatge musical
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
Harmonia
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 38,11€ mensuals.
Combo
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
Música de cambra
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 30.09€ mensuals.
Història de la Música
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 38.11€ mensuals.
Introducció al llenguatge modern
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
Coneixements musicals per adults
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
Tallers de música en família
Curs d’una sessió trimestral col·lectiva d’una hora.
Preu: 10.00€ trimestrals.
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Combo adults
Curs d’una sessió setmanal col·lectiva d’una hora.
Preu: 19.06€ mensuals.
DESTACATS
Tallers
Si participes del programes elemental reglat i no reglat podràs gaudir de tallers temàtics
durant el curs, d’acord amb els projectes treballats a l’Escola.
Intercanvis
Si formes part d’algun dels conjunts de l’Escola de Música podràs participar en els
intercanvis programats durant el curs.
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ESCOLA D’ADULTS
INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Per als cursos del CEPA i els de català
Data: del 17 al 25 de setembre
Horari: de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h.
a l’oficina de Serveis Educatius situada al Poliesportiu Es Figueral (devora el Centre
Jove).
Camí Vell des Far, s/n. 07580 Capdepera
Per a la resta de cursos i tallers
Data: del 19 al 30 d’octubre
Horari: de dilluns a divendres de les 9.00 a les 13.00 i de les 17.00 a les 20.00 h.
a l’oficina de Serveis Educatius situada al Poliesportiu Es Figueral (devora el Centre
Jove)
Carrer de la Mar s/n. Telèfon: 689 76 02 09 / 696 66 17 34
PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
1.- Passau per l’Aula d’Adults per emplenar el full d’inscripció o descarregau-lo a la
pàgina web de l’Ajuntament i enviau-lo emplenat al correu educacio@ajcapdepera.net.
2.- S’ha de realitzar l’ingrés corresponent especificant el nom de l’alumne i el codi de
l’activitat. Per exemple: per a Restauració de Mobles seria el codi A006.
3.- Un cop efectuat l’ingrés, s’ha de presentar el rebut del banc a l’oficina de Serveis
Educatius o enviar-lo al correu educacio@ajcapdepera.net.
4.- No es considerarà completat el procediment de matrícula fins que l’alumne hagi
aportat tota aquesta documentació requerida (resguard de l’ingrés bancari+full
d’inscripció emplenat).
5. La inscripció als cursos es farà per rigorós ordre d’inscripció i es prioritzaran aquells
alumnes que complesquin completament els requisits exigits a l’apartat anterior.
ÉS IMPORTANT SABER QUE
Requisits:
- Per participar als cursos de l’aula d’adults cal ésser major de 18 anys.
- Per als cursos del CEPA Artà cal aportar una fotocòpia del DNI/NIE/PASS. i 1 foto
carnet.
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-

Resguard de l’ingrés bancari.

Notes:
- Tots els cursos tenen un nombre de places limitat, que s’adjudicarà per estricte
ordre de sol·licitud.
- Per raons d’organització, les dates i els horaris poden variar.
- Només es farà la devolució de la quota de matrícula si per qualsevol motiu s’ha
d’anul·lar el curs.
- L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualque curs si no hi ha un mínim
d’alumnes necessari per poder-lo realitzar.
- Tots el preus són preus públics (aprovats en sessió plenària i publicats al BOIB).

ÀREA ACADÈMICA
A001A ACOLLIDA CASTELLÀ 1
Dates: d’octubre a juny.
Horari: dimarts i divendres de 16.00 a 17.50 h.
Lloc. Centre Cap Vermell.
Professor/a: CEPA Artà.
Gratuït.
A001B ACOLLIDA CASTELLÀ 2
Dates: d’octubre a juny.
Horari: dimarts de 18.00 a 18.55 h. i divendres de 18.00 a 19.50 h.
Lloc. Centre Cap Vermell.
Professor/a: CEPA Artà.
Gratuït.
A002 CURSOS DE CATALÀ
A002A CATALÀ ACOLLIDA LINGÜÍSTICA/ NIVELL A2
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de la prova.
Horari: dimarts de 19.00 a 20.15 h. i dijous de 17.00 a 18.30 h.
Lloc: Centre Cap Vermell.
Professor/a: CEPA Artà.
Preu: 20 € en concepte de material
A002B NIVELL B2
Dates: d’octubre fins a les dates de la realització de les proves.
Horari: dilluns i dimecres de 18.30 a 20.00 hores
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Joana Maria.
Preu: 69,71 €
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A002C NIVELL C1
Dates: d’octubre fins a la data de la realització de les proves.
Horari: dimarts i dijous de 18.30 a 20.00 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Joana Maria.
Preu: 69,71 €
A003 CURSOS DE CASTELLÀ
A003A NIVELL INICIAL
Dates: de novembre a maig.
Horari: dimarts i dijous de 9.00 a 10.00 h.
Lloc: Aula adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina esports).
Professor/a: Xisca.
Preu: 104,56 €
A003B NIVELL MITJÀ
Dates: de novembre a maig.
Horari: dimarts i dijous de 10.15 a 11.15 h.
Lloc: Aula adults Poliesportiu Es Figueral (antiga oficina esports).
Professor/a: Xisca.
Preu: 104,56 €
ÀREA OCUPACIONAL
A004A ANGLÈS NIVELL INICIAL (60 hores)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Franco.
Preu: 104,56 €
A004B ANGLÈS AVANÇAT/CONVERSA (60 hores)
Dates: de novembre a març/abril.
Horari: dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Franco.
Preu: 104,56 €
A005A ALEMANY NIVELL INICIAL (60 hores)
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Enrique.
Preu: 104,56 €
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A005B ALEMANY NIVELL MITJÀ (60 hores)
Dates: de novembre a abril
Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 20.30 h.
Lloc: IES Capdepera.
Professor/a: Enrique
Preu: 104,56 €
ÀREA D’OCI I TEMPS LLIURE
A006 RESTAURACIÓ DE MOBLES (80 hores)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h. - 19.00 a 21.00 h.
Lloc: a determinar.
Professor/a: Esperança
Preu: 145,23 €
A007 TALLER DE PINTURA (80 hores)
Dates: de novembre a abril.
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h - 19.00 a 21.00 h.
Lloc: a determinar.
Professor/a: Sebastià.
Preu: 145,23 €
A008 TALLER DE PAUMA (40 hores)
Dates: de novembre a març
Horari: dimecres de 17.00 a 19.00 h.
Lloc: a determinar.
Professor/a: Tino
Preu: 69,71 €
OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2020-2021
ESPA Semipresencial (Educació Secundària per a Persones Adultes)
Combinació de classes presencials i tutories en línia.
Hores presencials: 12 hores setmanals
Hores en línia: 8 hores setmanals
Els cursos són quadrimestrals.
Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 17.00 a 21.00 h (presencial)
Primer quadrimestre:
Inici: 01/10/2020 - Final: 05/02/2021
Segon quadrimestre:
Inici: 15/02/2021 - Final: 22/06/2021
Preu: 15€ (1, 2 o 3 matèries), 30 € (4, 5 o 6 matèries) en concepte de material.
Per a més informació dels altres cursos del CEPA ARTÀ dirigiu-vos a:
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CEPA ARTA – (IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT)
Horari: De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h. Els dimarts també de 11.30 a 13.30
h
Informació: CEPA ARTÀ. C/ Pere Amorós núm. 4, Artà (IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat
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SERVEI D'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Informació:
Camí Vell des Far, s/n. 07580 Capdepera
baixos del poliesportiu Es Figueral
Tel. 971 81 82 44. ext. 2
sal@ajcapdepera.net
Facebook
Twitter
APRENENTATGE DE LLENGUA CATALANA
 Informació sobre certificats de català, correspondències i homologacions.
La Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (DGPL) des de
2011 basa els certificats de llengua en el Marc Europeu Comú de Referència (MECR), i
els classifica de la següent forma:
- Certificats general: A2, B1, B2, C1, C2
- Certificats específics: LA

Actualment la certificació de proves a través d’aquest organisme ve regulada pel Decret
21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de català.
Al mateix web de la DGPL http://www.caib.cat/govern/organigrama/area.do?
lang=ca&coduo=2390443 disposau d’informació sobre les proves. Hi podeu consultar
els distints opuscles de cada certificat, on s’hi detallen els objectius, continguts, àrees
en què s’estructura cada prova, puntuació de cada àrea i puntuació total que cal assolir,
temporització, un model de prova, recursos d’aprenentatge i bibliografia de referència.
És recomanable que abans d’apuntar-vos a un curs consulteu aquest apartat.
Per a equivalències entre títols i algun certificat concret clicau damunt ‘equivalències’.
Per a homologacions amb els certificats de coneixements de llengua catalana clicau
damunt ‘homologacions’.
La inscripció a les proves organitzades per la DGPL també es realitza de forma
telemàtica o parcialment telemàtica (segons els casos establerts en la convocatòria) des
de la seva mateixa pàgina web i durant el termini establert.


On puc fer un curs de català?

Disposau de diferents modalitats d’aprenentatge.
Presencial.
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Consultau l’oferta de cursos de català de l’aula d’adults de Capdepera o CEPA Artà. Per
al curs 2020-2021 es preveu la realització de cursos de A2, B2 i C1.
Recordau que la realització d’un curs per si sola no acredita coneixements, sinó que us
haureu d’inscriure a les proves i abonar les taxes corresponents.
En línia:
 a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
(A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA) de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Inscripció del 31 d'agost a l'11 de setembre
Inscripció totalment en línia: http://iebllengua.caib.es/
D’octubre 2020 a gener 2021
Telèfon 971178996
 Escola Municipal de Mallorquí
https://www.escolademallorqui.cat/project/catala/
 I també podeu trobar recursos d’autoaprenentatge o de reforç en línia per als
diferents certificats. Hi podeu accedir de d’aquests apartats del web municipal:
https://www.ajcapdepera.net/ca/biblioteques o bé https://www.ajcapdepera.net/
ca/servei-dassessorament-linguistic
- Semipresencial:
 a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).
 A través dels enllaços d’autoaprenentatge de l’apartat anterior
Si viviu o treballau a Manacor:
Centre d’Autoaprenentatge de Manacor.
Escola municipal de mallorquí (Molí den Beió)
passeig del Ferrocarril, 79. 07500 Manacor
627 32 91 91
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CENTRE JOVE
INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Data: del 14 al 30 de setembre
Horaris: de dilluns a divendres de 9h a 14h al Centre Jove de Capdepera
Camí Vell des Far, s/n. 07580 Capdepera
baixos del poliesportiu Es Figueral
telèfon 971818244 ext. 1
PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
- Passau pel Centre Jove per emplenar el full d’inscripció o descarregau-lo des de
la pàgina web de l’Ajuntament i enviau-lo emplenat al correu
centrejove@ajcapdepera.net.
- En el cas dels cursos no gratuïts, realitzau l’ingrés corresponent al compte
bancari que vos facilitaran al Centre Jove.
- Un cop efectuat l’ingrés, s’ha de presentar el rebut del banc juntament amb el
full d’inscripció emplenat a l’oficina del Centre Jove o enviar-lo al correu
centrejove@ajcapdepera.net.
- No es considerarà completat el procediment d’inscripció fins que s’hagi aportat
tota la documentació requerida.
- La matrícula als cursos es farà per rigorós ordre d’inscripció, prioritzant aquells
alumnes que compleixin tots els requisits exigits.
ÉS IMPORTANT SABER QUE
- Els cursos i tallers comencen a partir de dia 1 d’octubre i acaben dia 31 de maig,
sempre segons el calendari escolar establert al municipi de Capdepera.
- Els cursos i tallers tenen un nombre de places limitat, que s’adjudicarà per estricte
ordre de sol·licitud.
- La data límit d’inscripció finalitza dia 30 de setembre per rigorós ordre.
- El Centre Jove es reserva el dret de cancel·lar alguna activitat o grup si no s’arriba a
un mínim de 10 persones inscrites.
- Per motius d’organització els dies i els horaris poden variar.
- Només es farà devolució de la quota de matrícula si per qualsevol motiu s’ha
d’anul·lar el curs.
- Cada usuari haurà d’emplenar un full per a cada activitat a la qual s’inscrigui.
ACTIVITATS PER A JOVES
*TEATRE
Iniciació: (educació infantil)
Horari: dimarts de 17 h a 18 h
Lloc: Teatre

80€

21

Iniciació: (1r, 2n i 3r primària)
Horari: dijous de 16 h a 17 h
Lloc: Teatre

80€

Iniciació (4t, 5è i 6è primària)
Horari: dijous de 17 h a 18 h
Lloc: Teatre

80€

Iniciació (ESO)
Horari: dijous de 18 h a 19 h
Lloc: Teatre

80€

Perfeccionament (ESO, Batxiller i joves fins a 30 anys)
Horari: dijous de 19 h a 20:30 h
Lloc: Teatre

90€

*TALLER DE DIBUIX I PINTURA
Iniciació (ESO i Batxiller):
Horari: Dimarts de 16 h a 17 h

80€

Perfeccionament (ESO i Batxiller):
Horari: Dimarts de 17 h a 18 h

80€

TALLERS DIVERSOS (manualitats, cuina...)
6è Primària, ESO i Batxiller
Horari: divendres de 17 h a 18:30 h
Lloc: Centre Jove

Segons activitat

ALTRES ACTIVITATS
 EXCURSIONS I SORTIDES
Acampades (La Victòria, Betlem...)
Excursions (Parc de Llevant, Cabrera, Fonts Ufanes...)
Trobades amb altres centres joves de les illes.
 NIT TEMÀTICA
 GIMCANES
 CONCERTS
CARNET JOVE DE CAPDEPERA
* Si tens entre 12 i 30 anys pots gaudir de descomptes a diversos comerços del
municipi (carnet de moto o de cotxe, perruqueries, tallers de cotxes i de bicicletes,
22

tendes de regals, cursos, esport, sabates, joies, productes d'òptica, recursos de
gestories,...).
Només necessites una foto de carnet i el teu DNI/NIE. I ja pots gaudir de descomptes!
AULA MENTOR DE CAPDEPERA
Ofereix més de 170 cursos en línia.
Formació promoguda pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports en col·laboració amb
l’Ajuntament de Capdepera.
* INICIACIÓ A INTERNET. Certificat de 110 hores.
* EDUCACIÓ INFANTIL. Certificats de 180 hores.
* GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Certificat de 90 hores.
* INTRODUCCIÓ A LA MUSICOTERÀPIA. Certificat de 60 hores.
* INICIACIÓ A LA COMPTABILITAT Gestió comercial i finançament de PIMES.
Certificat de 70 hores
* ANÀLISI I ESCRIPTURA DE GUIONS DE CINE. Certificat de 60 hores.
* PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Certificat de 50 hores.
* AGRICULTURA ECOLÒGICA. Certificat de 60 hores.
* EINES PER A L'APRENENTATGE EN EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL:
L'ENFOCAMENT DE PROJECTES. Certificat de 60 hores.
* NUTRICIÓ. Certificat de 60 hores
* ATENCIÓ GERIÀTRICA. Certificat de 100 hores
i molts més...
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ESPORTS
ACTIVITATS CLUBS TEMPORADA 2020-21

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

RENSHINKAN
C/ JOAN MOLL 43
CALA RATJADA
TELÈFON: 659 68 68 97

activitat extraescolar Judo, curs 20/21
ACTIVITAT JUDO GIMNÀS COL·LEGI S’ALZINAR
DIA DE CLASSE: DIVENDRES
HORARI: DE 15:30 A 16:30 H
LLOC: GIMNÀS COL·LEGI S’ALZINAR
EDAT MÍNIMA: ELS QUE EN EL CURS COMPLEIXEN 4 ANYS.
PREU: 16 € MES
CLUB RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: CENTRE D’ESTUDI DE JUDO RENSHINKAN.
PRESIDENT: PEP MASCARÓ ADROVER (CINTURÓ BLANC VERMELL 7È DAN
MESTRE ENTRENADOR NACIONAL DE JUDO).
ACTIVITAT JUDO CLUB RENSHINKAN
DIES DE CLASSE: DILLUNS I DIVENDRES
HORARI: NINS/ES DE 3 A 8 ANYS DE 18:00 A 19:00 H
NINS/ES DE 9 A 12 ANYS DE 19:00 A 20:00 H.
LLOC: JUDO RENSHINKAN C/ JOAN MOLL 43 CALA RATJADA
EDAT MÍNIMA: ELS QUE EN EL CURS COMPLEIXEN 4 ANYS.
PREU: 31 € MES, CURS 20/21 OFERTA DURANT UN CURS.
AL SETEMBRE DE L’ANY QUE VE LA QUOTA SERÀ DE 37€
CLUB RESPONSABLE DE LA ACTIVITAT: CENTRE D’ESTUDI DE JUDO
RENSHINKAN.
PRESIDENT: PEP MASCARÓ ADROVER (CINTURÓ BLANC VERMELL 7È DAN
ENTRENADOR NACIONAL DE JUDO).
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ACTIVITATS DEL CLUB ESPORTIU ESCOLAR
Escoleta de futbol
Preu: 200 € noves incorporacions / 150 € jugadors temporada 2019-20
Matrícula al núm. d’IBAN: BANKIA ES36 2038 3404 5860 0021 8139
Edats / grups:
Grup I
Nascuts 2013-14 (preiniciació)
Nascuts 2015-16 (iniciació)
Dilluns i dimecres de 16:00 a 17:00 h.
Grup II
Nascuts: 2011-12 (benjamins)
Nascuts: 2009-10 (alevins)
Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h.
Grup III
Nascuts: 2007-08 (infantils)
Nascuts: 2005-06 (cadets)
Dilluns i dimecres de 18:30 a 19:45 h.
Pack roba: Llibreria Alborada de Cala Rajada
Inscripcions: Oficina del Camp de futbol (Tel. 669 91 70 17 capvespres).
Reunió informativa: Dijous dia 1 d’octubre a les 19:00 h.
Inici activitat: Dilluns dia 5 d’octubre.
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ACTIVITATS DEL CLUB CAPDEPERA EN JOC
ESCOLA DE BALL, IOGA, PILATES MANTENIMENT
MATRÍCULA: EN EFECTIU EL PRIMER DIA DE CLASSE. ES PODRÀ FRACCIONAR EL
PAGAMENT.
TOTAL DANCE: ESCOLA DE HIP-HOP/FUNKY, ZUMBA, IOGA
PREU: 180€ Nous alumnes. 150€ Alumnes temporada passada.
CURS: Seguint el calendari escolar (de setembre a maig).
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Cristina López: 639484461
ZUMB@ JUNIOR
INFORMACIÓ: Cristina López 639484461
Edats: de 6 a 16 anys
Dies: dilluns i dimecres
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris:
17h-18h
ZUMB@ TOTAL DANCE primària
18h-19h
ZUMB@ TOTAL DANCE secundària

IOGA INFANITL
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Nuria Simón/Cristina López: 639484461
Edats: 6 a 16 anys
Dies: dilluns i dimecres
Lloc: aules de la piscina municipal
Horari:
16h a 17h
TOTAL DANCE IOGA Juguem amb el IOGA
HIP-HOP / FUNKY
INFORMACIÓ: Cristina López: 639484461
Edats: de 6 a 17 anys
Dies: dimarts i dijous
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris:
16h-17h
HIP-HOP/FUNKY DANCE 1r i 2n de primària
17h-18h
HIP-HOP/FUNKY DANCE 3r i 4r de primària
18h-19h
HIP-HOP/FUNKY DANCE 5è i 6è de primària
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19h-20h
20h-21h

HIP-HOP/FUNKY DANCE 1r i 2n d’ESO
HIP-HOP/FUNKY DANCE 3r i 4t d’ESO /batxiller

Edats: a partir de 3 anys
Dies: dilluns i dimecres
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris: 16h-16,45h
HIP-HOP/FUNKY DANCE Infantil

TOTAL DANCE COMPETICIÓ
INFORMACIÓ: Cristina López: 639484461
Edats: +10 anys
Dia: dissabte
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris:
10h-12h
TOTAL DANCE Competició juvenil
12h-13h
TOTAL DANCE Competició infantil

TOTAL DANCE ADULTS: HIP-HOP/FUNKY, ZUMBA, IOGA /PILATES
PREU: 180€ Nous alumnes. 150€ Alumnes temporada passada.
CURS: Seguint el calendari escolar (de setembre a maig).
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Cristina López: 639484461

ZUMB@ TOTAL DANCE adults
INFORMACIÓ: Cristina López / Diana Jaramillo 679176454
Edats: +18 anys
Dies: dilluns i dimecres
Lloc: aules de la piscina municipal
Horari: 19h-20h
ZUMB@ TOTAL DANCE ADULTS

TOTAL DANCE PREMIUM
INFORMACIÓ: Cristina López: 639484461
Edats: +18 anys
Dies: dilluns i dimecres
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Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris: 20h a 21h

HIP-HOP/FUNKY ADULTS

IOGA/PILATES ADULTS
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Nuria Simón/Cristina López: 639484461
Edats: +18 anys
Dies: dilluns i dimecres
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris:
20’15h a 21’15h
IOGA MATÍ
10’30h a 11’30h
IOGA CAPVESPRE

PILATES/MANTENIMENT ADULTS
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Nuria Simón/Cristina López: 639484461
Edats: +18 anys
Dies: dilluns i dimecres
Lloc: aules de la piscina municipal
Horaris:
8h a 9h
PILATES/MANTENIMENT MATÍ
17h a 18h
PILATES /MANTENIMENT CAPVESPRE

ESCOLA DE VÒLEI
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ: Marga Riera: 690035669
TEMPORADA: Segons calendari federatiu (de setembre a juny)
PAGAMENT: Es podrà fraccionar. Demanau-ne més informació.
VÒLEI ESCOLETA
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Preu dues hores setmanals
Edats: del 2015 al 2009
Horaris: dilluns i dimecres de 16 a 17 h

150 €

VÒLEI INFANTIL FEMENÍ (Federat)
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Preu tres hores setmanals més cap de setmana
*Si no hi ha competició
Edats: els anys 2008, 2007
Horaris: dilluns i dimecres de 17 a 18’30 h

300 €
180€
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VÒLEI CADET FEMENÍ (Federat)
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Preu tres hores setmanals més cap de setmana
*Si no hi ha competició
Edats: els anys 2006, 2005
Horaris: dilluns i dimecres de 17 a 18’30 h

300 €
180€

VÒLEI JOVES
Lloc: Pavelló cobert del poliesportiu
Preu dues hores setmanals
Edats: a partir de l’any 2004
Horaris: dilluns i dimecres de 16 a 17 h

150 €

ESPORT, SALUT I RECREACIÓ
INFORMACIÓ / COORDINACIÓ Jaume Faba: 661564781
TEMPORADA: De setembre a juny
Lloc: pista d’atletisme del poliesportiu Es Figueral
Preu tres hores setmanals
Edats: Adults
Horaris: dimarts i dijous de 18 a 19’30

180 € o 20€/mes

ACTIVITATS DEL CLUB CLAUDIA TROPPA SPORT CENTER
ACT ATLETISME
INFORMACIÓ: CLAUDIA TROPPA 660661417 o claudiatroppa@gmail.com
Lloc: pista d’atletisme del poliesportiu Es Figueral
Nascuts 2016-2010 Dilluns, Dimecres de 17h a 18h i els divendres de 16h a 17h
Nascurts 2009-2008 Dimarts, dijous i divendres de 17h a 18:30h
Grup "Satélite" nascuts a partir del 2007 Dilluns, dimecres i divendres de 18h a 19h
Grup "Tecnificación" Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 18:30h (2h aprox.)
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ACTIVITATS DEL CLUB BÀSQUET CAPDEPERA
INFORMACIÓ:
Inscripcions. El dia de reunió se n’informarà a través de la plana web
www.cbcapdepera.com o clubdebasquetcapdepera@gmail.com
Persona de contacte Pep Sancho (619158858)
Pagament de la matrícula a través d’ingrés bancari al Banco Santander
IBAN ES84 00756865170604009828
ESCOLETA DE BÀSQUET Femení i Masculí
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: dimarts i dijous de 16h a 17h
BÀSQUET PREMINI Femení i Masculí
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: dimarts i dijous de 17h a 18’30h
BÀSQUET MINI Femení i Masculí
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: dimarts i dijous de 18h a 19’30h i divendres de 17 a 18’30h
BÀSQUET INFANTIL Masculí
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 18’30h a 20’00h
BÀSQUET CADET FEDERAT Masculí
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: Dimarts, dijous i divendres de 18’30h a 20’00h
BASQUET SÈNIOR Femení
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: dilluns, dimecres i divendres de 18’30h a 20’00h
BASQUET SÈNIOR Masculí
Lloc: Poliesportiu de Capdepera
Horaris: dimarts i dijous de 20 a 22h
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ESCOLA
D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB)
Extensió de Cala Rajada
Informació:
Escola Hoteleria Illes Balears: 971 17 26 08
http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/inicio.asp

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (EOI) - Grup de Capdepera
Informació:
Escola Oficial d’Idiomes de Manacor. 971 55 41 52
www.eoimanacor.com (grup Capdepera)
Nou termini preinscripció dels cursos presencials i semipresencials Alemany, Anglès i
Francès EOI Manacor.
S'obri un nou termini de preinscripció del 3 al 9 de setembre de 2020.
Més informació https://www.eoimanacor.com/news/proces-admissio-2020-21/
ALEMANY
Bàsic A1
Bàsic A2
Intermedi B1
ANGLÈS
Bàsic A1
Bàsic A2
Intermedi B1
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