Tardor i hivern de cursos i tallers a Formentera
dimarts, 18 de setembre de 2018 15:56

El Consell de Formentera presenta l'oferta de cursos i tallers de tardor i hivern per a joves i
adults. Segons la consellera de Cultura i Educació, Susana Labrador, l'objectiu és oferir una
àmplia varietat per cobrir la demanda formativa i d'oci generada des de la ciutadania.
“S’organitzen una volta acabada la temporada alta per a facilitar tot el possible la participació
d’aquelles i aquells que treballen durant l’estiu i que als mesos de tardor i hivern disposen de
més temps per a participar d’aquests cursos i tallers”, ha destacat Labrador.

L’oferta es distribueix en les següents àrees:

Art i creació

Com cada any, s’impartiran els ja clàssics tallers de caire artístic com el de creació i pintura a
càrrec de Teresa Matilla, el de talla en fusta d’Aaron Keydar i el de ceràmica impartit per
Remedios Castillo. Aquests cursos s'inicien el mes de novembre i finalitzen el març.

Com a novetat dins aquesta àrea, enguany s’ofereixen tres nous tallers. Un de confecció
d’espardenyes de lona, de novembre i fins al febrer, un de disseny i confecció de roba impartit
per Jackie Katz que es dividirà en dos mòduls que aniran d’octubre a novembre i de gener a
febrer i, finalment, un taller d’iniciació a l’aquarel·la que impartirà l’artista Fran Lucas.

Comunicació audiovisual

Donada la seva bona acollida, enguany es repeteix el curs de fotografia digital nivell 1 per
aprendre les eines bàsiques d'aquesta disciplina. El curs, impartit per Jose Antonio Arribas, es
realitzarà durant el mes de novembre. De la mà del mateix docent i com a novetat, també es
realitzarà un taller intensiu de fotografia amb mòbil.
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Arts escèniques

Pel que fa a les arts escèniques, l'associació cultural Espai_F presenta de nou l’Aula de Teatre,
un taller de creació escènica per a adults que enguany engloba tres disciplines: interpretació,
veu i moviment. El taller es realitzarà d’octubre a març i els docents que l’impartiran són Miquel
Costa, Xènia Fuertes i Valeria del Vecchio.

Cursos de formació

L’àrea de Benestar Social organitza cursos per a persones desocupades. Enguany s’ofereix el
curs d’integració social i cultural que es realitza dos cops l’any, en novembre i en març.

Cos i ment

La Casa del Poble de la Mola ofereix una sèrie de tallers dedicats a l’esport i la salut com els de
tai-txí, pilates, gimnàstica de manteniment, ioga, meditació, dansa i moviment.

Com a novetat enguany, s’ofereixen quatre nous tallers: el d’iniciació als escacs, el de coral, i
dos d’adreçats a infants: el de moviment i el de música. Tots els tallers començaran a l’octubre.

Per a més informació i inscripcions els interessats es poden dirigir directament a la Casa del
Poble de la Mola o al correu electrònic casadelpobledelamola@gmail.com

Cursos de llengües

Pel que fa a l'aprenentatge de llengües, enguany també trobarem els cursos de català, italià i
anglès. Els cursos de català gratuïts aniran a càrrec del Servei d'Assessorament Lingüístic del
Consell i oferiran els nivells A2, B1, B2 i C1. Les inscripcions es poden realitzar del 25 de
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setembre al 10 d'octubre. Els cursos s'inicien el 15 i 16 d'octubre, i el final del curs s'adaptarà a
la convocatòria de les proves oficials previstes per gener i febrer de 2019.

Com cada any, s’ofereixen també els cursos d'anglès, a càrrec de Nancy McConachie, i d’italià,
impartit per Rodolfo Taccheo. Ambdós cursos inicien les classes al gener en horari de tarda, i
ofereixen un nivell bàsic i un nivell avançat.

Taller d’activitats tradicionals

Enguany, el Club de Jubilats de Sant Ferran oferirà també cursos i tallers centrats en activitats
tradicionals. D’aquesta manera, tothom que vulgui podrà aplicar-se en els tallers de costura, o
aprendre a encordar cadires, a fer cistellons o a filar llana. A més, també s’ofereix un curs de
cuina i un curs pràctic per aprendre a vestir la roba tradicional adreçat principalment a les colles
de ball. Aquests s’inicien en novembre i les inscripcions es faran directament al mateix Club de
Jubilats.

Preinscripcions

Pel que fa a les preinscripcions es poden formalitzar a partir del 19 de setembre. Per als tallers
que comencen al novembre, la matrícula es podrà realitzar fins al 19 d'octubre. Pel que fa als
cursos d’anglès i italià, que comencen el gener, la matrícula restarà oberta fins al 14 de
desembre.
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