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Inscripcions a les Activitats, cursos i tallers del curs
2014-2015
L’Ajuntament de Mollet amb la col·laboració de diverses entitats
ciutadanes ha preparat un nou curs d’activitats, cursos i tallers als
centres cívics, culturals, de la gent gran, de dona i equipaments
esportius. Les inscripcions per al primer quadrimestre es faran a partir de
la segona quinzena de setembre.
Per informar-se de tota la programació d’activitats disponible per al curs 20142015, cal entrar al web municipal (www.molletvalles.cat) i descarregar-se el
diari de cursos, o bé consultar el diari que es pot trobar en els diferents
equipaments municipals.

Cursos i tallers per a la gent gran – Inscripcions 15, 16 i 17 de setembre
Les inscripcions es poden fer de manera presencial, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, de 15.30 h a 19 h, o bé per internet (tot accedint a la inscripció online des del web municipal), el mateix dia i horari.
El dilluns 15 de setembre es farà la inscripció per als cursos englobats dins la
temàtica “Habilitats personals”; el dimarts 16 de setembre, es faran les
inscripcions per als cursos de “Noves tecnologies i Humanitats”; i el dimecres
17 de setembre, per als cursos de “Expressió i salut” i “Creixement personal”.
Festa de presentació
El dimarts 9 de setembre tindrà lloc una festa de presentació dels cursos per a
la gent gran, que es farà a les 17.30 h, al Mercat Vell.

Programa esportiu Mou-te – Inscripcions a partir del 22 de setembre
Les inscripcions per a les activitats del programa Mou-te! s’iniciaran el dilluns
22 de setembre i s’han de fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament (OAC). L’horari d’atenció és de 8 del matí a 7 de la
tarda.
Els cursos començaran l’1 d’octubre.

Activitats, cursos i tallers als centres cívics, culturals i de dona – Inscripcions 18 i
19 de setembre
Les inscripcions es poden fer de manera presencial, a l’OAC, o bé per internet
(tot accedint a la inscripció on-line des del web municipal). En tots dos casos,
l’horari per a inscriure’s serà de 15.30 h a 19 h.

El dijous 18 de setembre es faran les inscripcions per a les activitats de dansa i
salut. El divendres 19 de setembre, per a les activitats d’art i noves tecnologies,
llengües, cuina, música, teatre, cinema, formació i el programa Obrim finestres
en família.
En el cas de les activitats de la Biblioteca Can Mulà, les inscripcions es
realitzaran a la mateixa biblioteca la setmana anterior a l’activitat.
En tots els casos, si, un cop acabades les dates d’inscripció, queden places
lliures, es podran continuar les inscripcions en cada un dels centres on s’ha de
fer l’activitat.
El cursos del primer quadrimestre començaran el 6 d’octubre i acabaran el 13
de febrer. Les activitats del segon quadrimestre van del 16 de febrer al 12 de
juny de 2014.
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