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Literatura a l’Alt Empordà / 1R QUATRIMESTRE
Recorregut literari català a través dels autors de l’Alt Empordà, més 
alguns de fora però que s’hi refereixen, i atenent especialment a la creació 
del mite literari empordanès. El curs combinarà sessions teòriques amb 
diferents recorreguts pel territori: Ramon Muntaner, Caterina Albert 
(Víctor Català), Salvador Dalí, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, 
Mª Àngels Anglada, Vicenç Pagès i Núria Esponellà seran el motiu de cada 
una de les sortides. QUAN: ELS DIMARTS DE 18 A 19.30H / PRESENCIAL / 
professor: Joan Ferrerós Serra (Llicenciat en Hª i Filologia)

Tot un món de pedra seca: enigmes i certeses / 
1R QUATRIMESTRE
L’any 2018, la UNESCO va declarar la tècnica constructiva de la pedra seca 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Les construccions de pedra 
seca són aclaparadorament nombroses a la nostra comarca: murs, eixarts, 
feixes, marges, carrerades, barraques... Conèixer-les ens permetrà 
entendre el seu funcionament, la importància que van tenir i la situació 
actual en la que es troben.  aquest curs combinarà la teoria a l’aula amb 
sortides de descoberta. QUAN: ELS DIJOUS DE 18 A 20H / PRESENCIAL / 
professor: Càndid Miró Sellart (Mestre jubilat)

English for senior over 50 / 1R I 2N QUATRIMESTRE (ANUAL)
Gaudeix i aprèn anglès de forma diferent, de manera didàctica i divertida. 
Amb mètodes com escoltar música, aprendre slang, registre col·loquial, 
frases fetes, llenguatge útil, situacions quotidianes o per viatjar. També 
farem alguna classe de cuina "cook & speak". Deixa volar la teva imaginació i 
sense vergonya apunta't a aquest curs ja !!! QUAN: ELS DIMECRES DE 18.30 A 
20.30H / PRESENCIAL / professora: Carolina Malaccorto (Professora d’anglès)

Descobreix els dòlmens i menhirs empordanesos / 
2N QUATRIMESTRE
El megalitisme és l’expressió d’una etapa fascinant, el neolític, en què la 
població esdevé sedentària, passant de caçadora i recol·lectora a agrícola 
i ramadera. Estructures arquitectòniques fetes amb enormes blocs de 
pedra, de les quals dòlmens i menhirs en són els principals exponents, que 
coneixerem i descobrirem al llarg d’aquest curs, tant de manera teòrica a 
l’aula com a través de sortides pel territori. QUAN: ELS DILLUNS DE 18 A 19.30H 
/ PRESENCIAL / professor: Vicenç Armangué Ribas (Arquitecte tècnic)

 

Espais naturals de l'Empordà: suggeriments per a la 
descoberta, reflexions per a la gestió / 2N QUATRIMESTRE
L’extrem nord-est de Catalunya és un espai privilegiat en diversitat natural i 
riquesa cultural. L’objectiu del curs és presentar el valors principals dels 
espais naturals empordanesos i la raó de la seva protecció, tant a l’aula 
com en sortides de camp. Així es tractarà l’Albera, el cap de Creus, els 
Aiguamolls, el Montgrí i altres àrees emblemàtiques d’aquest territori.
QUAN: Els dijous de 18.30 a 20h / Presencial / Professor: Josep Mª Dacosta 
(Biòleg de professió i empordanòleg per passió)

Les matemàtiques a la vida quotidiana / 2N QUATRIMESTRE
Quan parlem de Matemàtiques sempre pensem en fórmules i càlculs compli-
cats, però de vegades ens són molt properes:  molts jocs es basen en les 
matemàtiques, l’Estadística contribueix a moltes decisions econòmiques, 
socials o de salut, els exercicis de lògica i raonament mantenen la ment 
activa,... i també està present en àmbits com el cinema, la literatura o la 
televisió. Veurem aquests i molts altres exemples que ens faran adonar de la 
presència de les Matemàtiques a la vida quotidiana. QUAN: ELS dimarts de 17 a 
19h / PRESENCIAL / professor: Lluís Sabater Anticó (Llicenciat en Matemàtiques)

Empordà (Guerra Civil 1936-1939) / 2N QUATRIMESTRE
Traslladem l'aula a l'escenari de la guerra per treballar sobre els eixos 
temàtics de bombardejos, refugis, víctimes i refugiats. Figueres va ser la 
ciutat catalana, després de Barcelona, que més víctimes mortals va 
registrar (més de 300) com a conseqüència dels bombardejos de la Guerra 
Civil Espanyola. El nombre de víctimes hauria estat molt superior si no 
hagués estat per la construcció dels refugis subterranis, un dels quals es 
conserva a la plaça de Gra i ha estat convertit en espai de memòria 
històrica. QUAN: ELS Dimecres de 18.30 a 20h / PRESENCIAL / professor: David 
Garcia Argilaga (Llicenciat en Història)
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