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� Horari d’inscripció i d’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

canfont_lesfranqueses

Al web: a qualsevol hora fins al tancament de les 
matriculacions.
Presencial: dimarts i dimecres matí, de 10 a 12 h. 
De dilluns a divendres tarda de 16.30 a 20.00 h.
Període de matriculació: del 5 al 8 de setembre per 
a residents a les Franqueses i del 9 al 30 de setembre 
per a residents i no residents. 

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

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

3. Alguns d’aquests cursos podrien sofrir 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 afectats i, en 
el supòsit de no interessar el nou horari, si ja s’hagués 
abonat la matrícula, CAN FONT en retornaria l’import 
íntegrament.

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

5. El centre implementarà totes les mesures de 
seguretat i de prevenció per la COVID-19 que en cada 
moment siguin necessàries per aconseguir que el 
centre sigui un lloc segur.

Fotografia 
Practiquem la tècnica fotogràfica
Introdueix-te en el maneig de la càmera i els seus automatismes.
Divendres: 4, 11, 18 i 25 de novembre, 2 i 9 de desembre, de 19 
a 21 h.  
Preu: 75 € tot el curs (12 hores).

Fotografia nocturna: Captant la quietud i el moviment
Dijous: 2, 9, 16 i 23 de febrer, de 19 a 21 h.
Preu: 50 € tot el curs (8 hores).

L’art de la composició
Una bona composició permet ordenar els elements i la visió 
perquè el resultat en sigui harmònic. Descobreix les possibili-
tats de cada format.
Dissabtes alterns: 4 i 18 de febrer, 4 i 18 de març, de 10.30 a 
12.30 h.
Preu: 50 € tot el curs (8 hores).

Taller de Photoshop 
Per a aquelles persones interessades a aprofundir i millorar els 
seus coneixements respecte de Photoshop.
Dissabtes alterns: 22 d’octubre, 5 i 19 de novembre, 3, i 17 de 
desembre, de 10.30 a 12.30 h. 
Preu: 62,50 €  tot el curs (10 hores).

Alimentació
Cuina actual
Tens ganes de cuinar al forn, amb foc i amb microones? Vine a 
les nostres classes i actualitza’t.
Divendres 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 19 a 21 h.
Preu: 30 € tot el curs

Receptes de cuina per a sorprendre: Edició d’hivern
Aprèn receptes per a l’hivern, i també per a les festes.
Divendres 2, 9 i 16 de desembre, de 18 a 21 h.
Preu: 30 € tot el curs.

Cuina saludable i vegetariana 
Elaboració de receptes i teoria sobre els aliments per a una 
cuina vegetariana i saludable.
Divendres 3 i 10 de febrer, de 18 a 21 h. 
Preu: 35 €.

Noves Tecnologies
Taller d’informàtica pràctica 
Familiaritza’t amb l’ús dels ordinadors, i descobreix l’ampli 
ventall de possibilitats que t’ofereix el mòbil.
Dissabtes 5, 12, 19 i 26 de novembre, 3 i 10 de desembre, de 
10.30 a 12.30 h.  
Preu: 75 € tot el curs (12 hores).
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Cursos per a escolars 
Reforç escolar
Infants de 1r a 6è de Primària. Fins al juny.
Dilluns, de 17.15 a 18.15 h. 
Preu: 20 €/mes.

Taller de màgia
Per a infants de 3r a 6è de Primària.
Divendres  3, 10, 17 i 24 de febrer, de 18 a 19.30 h. 
Preu: 28 €.

Ioga per a infants i famílies
Per a infants de 3 a 6 anys més un familiar. Fins al juny.
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h.
Preu: 35 €/mes (infant més familiar).

Manualitats per a infants
De 3 a 9 anys. Fins al juny.
Dilluns, de 17.30 a 19 h.
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes.

Pintura i dibuix
Per experimentar i familiaritzar-se amb el món del dibuix 
artístic.
De 3 a 9 anys. Fins al juny.
Dimecres, de 17.30 a 19.
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes. 

Cicle de contes per a infants i famílies
Infants de 3 a 8 anys més un familiar.
Dijous 3, 10, 17 i 24 de novembre, de 17.30 a 18.30 h.,  
Preu: 28 €

Cursos per a joves 
Taller d’il·lustració artística 
Per dibuixar, pintar i aplicar diferents tècniques artístiques i 
crear el teu imaginari.
De 10 a 15 anys. Fins al juny.
Dilluns, de 17.30 a 19 h. 
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes. 

Activitats per a adults     

Idiomes
Practiquem Anglès I
Nivell Beginner (A1). Fins al juny.
Dilluns de 19 a 21 h 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Anglès II
Nivell Elementary (A2). Fins al juny.
Dilluns de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Anglès III
Nivell Pre-Intermediate (A2/B1). Fins al juny.
Dimecres, de 19 a 21 h. 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV
Nivell Intermediate (B1.1). Fins al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h.  
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Anglès V
Nivell Intermediate plus (B1.2). Fins al juny. 
Dimecres, de 19 a 21 h. 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Anglès VI
Nivell Upper intermediate (B2.1) Fins al juny. 
Dilluns, de 19 a 21 h. 
Preu: 41 €/mes.

Converses en Anglès
Dimecres, de 18 a 20 h. Fins al juny. 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Francès I 
Nivell Élémentaire (A1). Fins al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h. 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Francès II
Nivell Élémentaire avancé (A2). Fins al juny. 
Divendres, de 19 a 21 h. 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Francès III
Nivell Intermédiaire (B1). Fins al juny.
Dissabtes, de 10.30 a 12.30 h. 
Preu: 41 €/mes.

Practiquem Francès IV
Nivell Intermédiaire avancé (B2). Fins al juny.
Dijous, de 19 a 21 h. 
Preu: 41 €/mes 

Converses en Francès
Dimecres, de 10 a 12 h. Fins al juny. 
Preu: 41 €/mes.

Reflexions sobre el català que fem servir
No és un curs de català com els altres. No és un curs de gramàti-
ca ni d’ortografia. Ni tan sols de normativa. És un curs per a plan-
tejar-se interrogants, per a descobrir curiositats, per a reflexionar 
sobre la nostra llengua i, en definitiva, per a adquirir eines per a 
millorar-la.
Del 26 de gener al 2 de març. Dijous, de 19 a 21 h. 
Preu: 60 € tot el curs.

Art i artesania
Ceràmica creativa
Fins al juny. Dilluns, de 10 a 12.30 h. Preu: 42 €/mes.

Taller de tècniques d’il·lustració, d’aquarel·la i dibuix
Fins al juny. Dimecres, de 18 a 20.30 h. Preu: 42 €/mes. 

Taller de pintura i dibuix
Fins al juny. 
Opció A: dimecres, de 18.00 a 20.30 h.
Opció B: divendres, de 18.00 a 20.30 h. 
Opció C: dimarts, de 10.00 a 12.30 h. 
Opció D: dissabte, de 10.00 a 12.30 h.
Preu: 42 €/mes.

Taller de restauració de mobles
Fins al juny. Dijous, de 18.30 a  21 h.
Preu: 42 €/mes (Material a banda, aproximadament 40 € tot el curs).

Taller de costura creativa 
Fins al juny. 
Opció A. Dimarts de 18.30 a 20.30 h. 
Opció B. Dijous de 18 a 20 h. 
Preu: 30 €/mes.

Iniciació al punt
Parlarem dels materials i accessoris més comuns per a teixir, 
muntarem punts i seguirem diferents tipus de patrons.
Dissabtes alterns: 5 i 19 de novembre, 3 i 17 de desembre, de 
10.30 a 12.30 h (8 hores). Preu: 30 €. 

Benestar i cura personal
Ioga 
Fins al juny. 
Opció A: Taitxí matinal. Dimarts, de 10 a 11.30 h. 
Opció B: Hatha-Vinyasa (Ioga dinàmic).Dilluns, de 19 a 20.30 h.
Opció C: Hatha Ioga. Dimecres, de 19 a 20.30 h.
Preu: 29 €/mes. 

Taller d’Automaquillatge
Atreveix-te amb el color, i aprèn com potenciar els teus 
millors trets.
Divendres: 4, 11, 18 i 25 de novembre, de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 78 €.

Cultura i història
Història de l’Art “L’art contemporani a Catalunya”
Fins al juny. 
Dimecres, de 10 a 12 h. 
Preu: 30 €/mes.

Història de Catalunya, des de l’edat moderna fins al dia d’avui
Fins al juny. 
Dimarts, de 17 a 19 h.  Preu: 30 €/mes.


