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Cursos i tallers

PROGRAMACIÓ
GENER - MARÇ

La nostra aula d’informàtica

Iniciació a l’ordinador personal (nivell I)
Curs adreçat a persones sense cap pràctica en l’ús de l’ordinador. (Curs de 20 hores).

Del 21 de gener al 31 de març · Els dilluns, de 6 a 8 del vespre · Preu: 100 euros

Les matrícules de més de 45 euros es poden abonar en pagaments fraccionats 

Iniciació a l’ordinador personal  (nivell II)
Curs adreçat a persones que ja tenen alguna noció de l’ús de l’ordinador. (Curs de 20 hores).

Del 23 de gener al 26 de març · Els dimecres, de 6 a 8 del vespre · Preu: 100 euros

Salut

Chi Kung 
El Chi Kung aplega una sèrie de tècniques relacionades amb la medicina 
tradicional xinesa, i contempla la ment, la respiració i l’exercici físic. 
Normalment es practica per al manteniment de la salut, però en alguns 
casos es pot prescriure amb objectius terapèutics específics. Vine a la sessió 
gratuïta de demostració per a conèixer el Chi Kung, el dijous 31 de 
gener a les 10 del matí.

A partir del mes de febrer, els dijous de 10 a 1/4 de 12 del matí.  
La inscripció és per mesos, i el cost mensual és de 40 euros.

Decoració de la llar

HORARI DE MATÍ: Els dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia
HORARI DE TARDA: Els dimarts, de 5 de la tarda a 8 del vespre

Preu: 35 euros mensuals

Curs de Patchwork
Les tècniques de Patchwork ens permeten confeccionar un ampli ventall 
d’objectes de decoració de la llar, peces úniques, originals. Taller permanent. 
Inscripció mensual.
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Tallers infantils

Interculturalitat, expressió corporal  
i cooperació

La Cooperativa ofereix a les famílies sòcies una sèrie de tallers educatius per a infants de més de quatre anys.

Els tallers d’interculturalitat ensenyen als infants a valorar la diversitat i que les diferències no s’han de traduir 
en discriminació.  Els seguiran dues sessions de tallers d’expressió corporal. Finalment, un nou bloc d’activitats 
vol despertar als nens i nenes l’esperit de cooperació, i els mostren els avantatges de treballar conjuntament 
per assolir objectius comuns. Els tallers s’inicien amb una primera sessió de presentació. 

Interculturalitat. (Tres sessions)

A la primera sessió, els participants aprendran i ballaran cançons 
de diferents cultures. 

A la segona sessió, dedicada a les manualitats, construiran un joc de 
memòria que servirà per a recordar la bandera de diferents països.

La tercera sessió es dedicarà a aprendre balls tradicionals de tot el món. 

Cooperació. (Una sessió)

La darrera de les sessions del cicle es dedicarà a 
les manualitats com a vehicle per a fomentar 
el treball en equip. 

Construiran joguines a partir de materials molt 
senzills, i per a fer-les, s’hauran d’ajudar els 
uns als altres, és a dir, treballar en equip, 
cooperar.

Expressió corporal. (Dues sessions)

La cinquena sessió del cicle de tallers es dedicarà a jocs 
d’improvisació, formaran paraules amb el seu cos estirats a terra 
o faran d’estàtues, entre altres activitats orientades a l’expressió 
corporal.

La segona sessió d’aquest bloc, i sisena del cicle, consistirà en 
dibuixar la pròpia cara amb l’expressió d’un sentiment.

Els dissabtes. De 2/4 de 7  a 8 del vespre, setmanes alternes. 
Des del 16 de febrer al 10 de maig. Preu: 7 euros/taller. Us podeu inscriure a tots els 

tallers o a cadascun d’ells independentment. Activitats per a infants de més de 4 anys
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Pel·lícules d’animació 
que reprodueixen contes 
tradicionals de països 
dels cinc continents. 

Són altament educatives 
en els valors de respecte  a 
la diversitat, la solidaritat 
i el coneixement i 
valoració de cultures molt 
diferents a la nostra.

 

Després de la sessió, a més, podeu adquirir les pel·lícules.  
Demaneu-les al personal de la Cooperativa.

Grups de reeducació i  
de consciència corporal

Mitjançant petits moviments que s’inicien a l’interior d’un mateix 
anirem prenent consciència corporal de la unitat del nostre cos, 
retrobarem emocions i dolors ocults que ens bloquegen i restablirem 
l’equilibri corporal. El curs s’orienta a combatre aspectes  com:

Problemes musculars, articulars i ossis.
Disfuncions orgàniques, mecàniques i estructurals.
Problemes posturals, estètics i amb falta de concentració.

•
•
•

Salut

A partir del mes de febrer, els dimecres. De 7 a 2/4 de 9 del vespre. 
La inscripció és per mesos, i el cost mensual és de 50 euros.

Cinema infantil

Contes Animats d’Arreu del Món

 Dissabte 23 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda “El corb que va robar la llum del dia” 
Dissabte 29 de març a 2/4 de 6 de la tarda “Merlí i els Dracs”

Entrada lliure
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Exposicions 
Confiança

Obres de Remei Vendrell
Exposició des del 25 de gener al 17 de febrer 
Inauguració el 25 de gener a les 8 del vespre 

Exposició d’obres de patchwork

Excursió a 
Girona

El Barri Vell és el centre històric de Girona, des de 
l’avinguda de la Gran Via, que aprofita el traçat de 
la muralla medieval enderrocada al segle XIX, fins al 
Passeig de la Muralla. Visitarem la Catedral, l’església de 
Sant Feliu, els Banys Àrabs i el Call, l’antic barri jueu i el 
Museu d’Història dels Jueus.

Disposarem d’una estona de temps lliure per passejar 
per la ciutat, abans d’anar a dinar a Banyoles. Després 
de dinar podrem fer la passejada amb el Tren Pinxo.  

Diumenge dia 16 de març
Sortida de l’estació d’autobusos de Caldes de 

Montbui. Horari de sortida a confirmar
Preu: 47 Euros.

Obres de les alumnes del taller de Patchwork 
de Cooperativa 70

Exposició des del 22 de febrer al 16 de març 
Inauguració el 22 de febrer a les 8 del vespre 
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Excursió al Camp Nou
La pista de gel, el museu i  
l’estadi del FC Barcelona
Com a conseqüència del conveni signat entre Cooperativa 70 i la Fundació FC Barcelona, 
els socis de la Cooperativa hem estat convidats a visitar les instal·lacions del Barça. 
Podrem patinar a la pista de gel, fer un recorregut per les instal·lacions de l’Estadi —el 
túnel de vestidors, l’àrea de premsa, la llotja presidencial i fins i tot un dels vestidors—, i 
visitar el Museu del FC Barcelona, que ens mostra la història del club a partir d’imatges, 
filmacions i els diferents trofeus obtinguts per les diferents seccions del club. I tot per 
només 8 EUROS per persona, corresponents al cost del transport. INSCRIVIU-VOS DE 
SEGUIDA. LES PLACES SÓN LIMITADES.

Diumenge 24 de febrer
Sortida a a 2/4 de 10 del matí, des 
de l’estació d’autobusos de Caldes 
de Montbui. Tornada a les 2 de la 
tarda.

Els tiquets per a l’ús de la pista de 
gel, l’entrada a la visita virtual i el 
recorregut pel Museu  del  FC Barcelona 
i l’estadi Camp Nou  són gratuïts per  
una  gentilesa del FC Barcelona cap 
als socis de Cooperativa 70

 
Autocar: 8 euros per persona.
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Esport i ciutadania
Signatura del conveni amb  
la Fundació FC Barcelona 

Cooperativa 70 i la Fundació Futbol Club Barcelona, 
representades pels respectius presidents, van 
signar aquest mes de setembre un conveni de 
col·laboració per la realització de programes de 
foment de l’esportivitat i d’educació en valors a 
través de l’esport. 

L’acord signat per ambdues organitzacions contempla 
que Cooperativa 70 i els seus professionals presten 
suport a la Fundació FCBarcelona en el desenvolupament 
de programes i activitats relacionats amb l’educació en 
valors i el foment de l’esportivitat. Aquestes accions 
s’engloben dins la línia de treball de la Fundació 
FCBarcelona denominada “Esport i ciutadania”.

Sempre dins l’àmbit del foment del civisme, Cooperativa 
70 ja està desenvolupant per la Fundació FC Barcelona 
diversos projectes. Entre aquests destaquen el recurs 
formatiu JUGA-LA, accions de formació per a docents, 
activitats formatives amb reconeixement de crèdits de 
lliure elecció per diverses universitats i programes de 
foment del fairplay en l’esport infantil i juvenil.

Les accions que es realitzen en l’àmbit d’aquest conveni  
no tan sols abasten tot Catalunya, sinó que estan 
adquirint una dimensió internacional gràcies a acords 
subscrits entre la Fundació FC Barcelona amb organismes 
com l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) i la 
UNESCO.

El president del FC Barcelona i de la Fundació FC Barcelona, Joan Laporta, i el president de Cooperativa 70, Josep Maria Ibars, 
en un moment de l’acte  de la signatura del conveni.
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Recurs pedagògic produït per Cooperativa 70
Educació per la ciutadania a 
través dels valors de l’esport

Situem-nos a Innsbruck, ustria, durant la celebració 
dels Jocs Olímpics d’Hivern de 1964. Eugenio Monti i 
Sergio Sioarpes, de l’equip de bobsleigh italià, acabaven 
d’obtenir una bona marca en el seu descens, que de 
moment els situa en el segon lloc. 

Dels rivals que encara resten per córrer, només la parella 
anglesa —Toni Nash i Robin Dixon— poden inquietar els 
corredors italians. Monti va saber que els participants 
anglesos havien trencat el seu trineu. Acte seguit, l’italià 
va desmuntar el seu propi bob i els va deixar una peça 
que els faltava. 

Nash i Dixon van guanyar l’or, de manera que van 
desplaçar Monti i Sioarpes a la tercera plaça. Monti va 
rebre crítiques d’alguns mitjans de comunicació italians, 
però ell sempre va afirmar que l’equip britànic no va 
guanyar perquè ell els va deixar la peça, sinó perquè van 
ser més ràpids.

Una eina al servei dels docents

Aquest fet esportiu és un dels que es recullen a JUGA-LA, 
un recurs pedagògic en línia (www.juga-la.cat) impulsat 
per Fundació FC Barcelona dins la seva línia d’actuacions 
“Esport i Ciutadania”.  JUGA-LA, que aplega més de 
40 activitats, vol ser un instrument al servei de mestres 
i professors per a treballar a l’aula valors de ciutadania 
i actituds personals positives a partir de l’exemple 
d’esdeveniments esportius. JUGA-LA ofereix una versió 
per al cicle superior de primària i una altra per l’educació 
secundària.

Aquest recurs té una aplicació directa com a complement 
de la nova assignatura d’Educació per la Ciutadania. 
Alhora, els valors de ciutadania, encara que no estiguin 
assignaturitzats, són presents de manera transversal a les 
diferents assignatures en tot l’ensenyament, de manera 

Una de les primeres realitzacions dins la col·laboració que sostenim amb la Fundació 
FC Barcelona en l’àmbit del foment dels valors i la ciutadania responsable a través 
de l’esport és el recurs pedagògic JUGA-LA. Aquest es posa a disposició de tots 
els centres docents de Catalunya a través d’INTERNET i ha estat desenvolupat 
íntegrament per Cooperativa 70.
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que JUGA-LA també pot resultar útil en aquests casos. 
Finalment, JUGA-LA també pot ser útil en les tutories i en 
les aules d’acolliment de nouvinguts.

“Esport i Ciutadania” és la línia de treball de la Fundació 
FC Barcelona que agrupa les accions de foment de 
l’esportivitat i de promoció de l’esport com a eina 
educativa i instrument de transmissió de valors cívics. 
D’aquesta manera, la Fundació recull un lema que va ser 
popularitzat a Catalunya, entre d’altres, per Josep Sunyol 
—president del FC Barcelona afusellat durant la Guerra 
Civil— a principis dels anys 30. Aquesta frase expressava 
el convenciment que l’esport s’havia d’estendre a totes les 
capes de la societat i transmetre valors nobles i educatius. 
Així, els practicants de l’esport —els “esportius”— havien 
de ser també ciutadans exemplars i compromesos, i la 
pràctica esportiva esdevindria un motor de progrés social 
de primera importància.

Els valors de l’esportivitat

Dins el terme esportivitat —o fairplay— hi agrupem tot 
un seguit de valors i actituds perfectament traslladables 

al desenvolupament personal i a qualsevol situació de 
convivència social. L’esforç, la humilitat i la perseverança; 
el respecte, la cortesia i l’autocontrol; el respecte a les 
normes i l’honestedat en la competició; el treball en 
equip, la cooperació, la companyonia i el compromís 
amb el col·lectiu són alguns valors que associem 
immediatament al comportament del bon esportista i la 
seva possible transposició a l’aula en qualsevol activitat 
d’ensenyament i aprenentatge. 

JUGA-LA recull tot un seguit de fets relacionats amb 
l’esport on aquests valors, o els seus contravalors, són 
fàcilment identificables, i incita a un treball de reflexió 
a l’aula per a traslladar-los del món esportiu a la vida 
personal i social. 

Encaix amb els objectius  
curriculars del sistema educatiu

A més de facilitar aquesta transmissió de valors, el 
recurs pedagògic encaixa en el sistema educatiu com un 
element coherent amb l’ordenació curricular vigent per  
l’educació obligatòria. 

D’esquerra a dreta, Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall i el vicepresident primer del  
FC Barcelona, Albert Vicens, en l’acte de presentació del recurs pedagògic JUGA-LA
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A més d’incidir en els diferents valors 
que es desprenen de les accions 
esportives, el recurs aporta als 
alumnes l’adquisició de coneixements 
i el desenvolupament d’habilitats i 
procediments d’interès i adients per 
a la seva formació general. Per això, 
a JUGA-LA s’hi poden reconèixer 
competències incloses en algunes de 
les grans vuit àrees del currículum 
establertes per la llei orgànica 
de 2/2006 del 3 de maig: les 
competències comunicatives, les 
competències metodològiques, 
la competència d’aprendre a 
aprendre, les competències 
personals d’autonomia i 
iniciativa i la competència social 
i ciutadana.

La inserció curricular d’aquest recurs 
pedagògic és suficientment flexible 
per no sobrecarregar el currículum. 
Es pot dur a terme en diferents 
fases dins d’un mateix curs escolar o 

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, estreny la mà del director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura 
durant l’acte de signatura del conveni global entre el club i l’organisme internacional. 
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en diferents moments dels cicles formatius, i les seves 
activitats es poden portar a terme de manera seqüencial 
o individual, de manera que JUGA-LA es por tractar com 
un tot o aprofitar-ne en cada moment aquells elements 
que es considerin de més interès.

Progrés personal, convivència, humanitat

JUGA-LA organitza les activitats en tres grans apartats 
simbolitzats en un cercle i les agrupa segons el tipus de 
valor que predomina en cadascuna. 

Juga-la per millorar: Agrupa les activitats que destaquen 
valors relacionats directament amb el desenvolupament 
personal, com la responsabilitat, l’esforç, assolir reptes, 
la modèstia o l’autoestima. Són activitats orientades a 
treballar aquells aspectes i actituds que permeten millorar 
com a persones.

JUGA-LA per conviure: Activitats que mostren valors 
com el respecte i la cortesia entre les persones, la 
cura de l’entorn i el medi ambient, el respecte a les 
normes, l’autocontrol, la cooperació, el compromís 
amb el col·lectiu o l’honestedat. És a dir, actituds que 
afavoreixen la vida en societat i un exercici actiu de la 
ciutadania.

JUGA-LA per la humanitat: L’esport té una dimensió 
de llenguatge internacional de pau i amistat. Potser el 
denominat esperit olímpic és l’exponent més clar d’aquesta 
visió de l’esport. A JUGA-LA, sempre a partir d’exemples de 
l’àmbit esportiu, també es fan presents grans valors com 
la pau, la justícia, la igualtat, la solidaritat o la llibertat.

JUGA-LA també inclou exercicis introductoris i de síntesi, 
a banda dels que s’agrupen en aquests tres apartats.

Abast català i projecció internacional

JUGA-LA compta amb el suport i la participació del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
especialment per donar a conèixer als docents el recurs i 
les seves característiques principals. 

Així mateix, i gràcies a un conveni signat entre la Fundació 
FC Barcelona i l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) 
s’ha definit un programa-pilot en què 3.000 escoles dels 
22 països membres de l’organisme faran servir JUGA-LA.

Finalment, la Fundació FC Barcelona i la UNESCO han signat 
un conveni que, entre altres punts, inclou la promoció del 
recurs JUGA-LA a la Xarxa d’Escoles UNESCO, constituïda 
per més de 8.000 centres educatius de 179 països.

Acte de presentació de JUGA-LA als ministres d’Educació de la OEI. D’esquerra a dreta, Àlvaro Marchesi, secretari general  
de la OEI, la ministra d’educació d’Espanya, Mercedes Cabrera, la ministra d’educació de Xile, Yasna Provoste  

i el vicepresident del FC Barcelona Albert Vicens
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REBAIXES
Normatives i drets dels consumidors

Per rebaixa s’entén una reducció del preu d’un producte 
en relació amb el seu preu habitual. Aquesta reducció del 
preu en cap cas no implicarà una reducció de la qualitat 
del producte venut. 

Requisits dels productes o serveis rebaixats

Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic al 
costat el preu rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior 
de l’establiment. Tingueu en compte que podeu trobar, 
en el mateix comerç, els articles rebaixats juntament amb 
d’altres que no ho estan. Han d’estar ben diferenciats els 
uns dels altres. 

No es poden vendre com a productes rebaixats 
els deteriorats, els de baixa qualitat o els adquirits 
expressament per a aquesta finalitat. Només es poden 
vendre productes que ja s’oferien prèviament a l’inici 

del període rebaixes. És a dir, no es pot elaborar un 
assortit de productes especial per a les rebaixes.

Temporada de rebaixes 

Cada comerciant és lliure de triar si fa o no fa rebaixes 
i quina durada tenen, amb la sola limitació que aquest 
període ha de ser superior a una setmana i inferior als 
dos mesos.

Sí que estan regulats els períodes en què està permès fer 
rebaixes. A l’hivern, es poden fer rebaixes de 7 gener al 
6 de març, ambdós inclosos, i a l’estiu durant els mesos 
de juliol i agost.

Condicions de venda 

Un cop anunciada al públic la venda en rebaixes d’un 
determinat producte per a una temporada determinada, 
l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de 
productes idèntics a l’ofert per tal de vendre’ls en les mateixes 
condicions anunciades. Aquest estoc serà proporcional a la 
durada de la venda en rebaixes i a la publicitat feta. 

Durant el període de rebaixes, l’establiment ha de 
continuar mantenint les mateixes condicions de venda 
que durant la resta de l’any. Així, si habitualment accepta 
targetes de crèdit, també n’ha d’acceptar en períodes 
de rebaixes. Igualment, els productes han d’estar coberts 
amb les mateixes garanties que abans de les rebaixes. 

La publicitat és vinculant, així que podeu exigir-ne 
el compliment.

Oficina Municipal  
d’Informació al Consumidor

De dilluns a divendres de dos quarts de deu del matí a  
dos quarts de dues de la tarda.

Dimecres i divendres obert també de 5 a 7 de la tarda
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Ampliació de l’assortit i millora de l’exposició dels productes 

Comerç just, productes cooperatius 
i jocs i pel·lícules en català

Nou horari d’obertura del local social els dissabtes
A partir del dia dos de gener, l’horari d’obertura del local social de Cooperativa 70 els 

dissabtes al matí serà de 10 del matí a 2 de la tarda.

A la tarda, es manté l’horari: de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Productes d’alimentació: Cacaus i xocolates, cafès i infusions, pasta, mel, melmelades i molts productes més de 
gran qualitat. Productes d’artesania: decoració, bijuteria,bosses i motxilles, moda, complements i decoració. 

Productes de comerç just i pel·lícules i jocs en català, amb un 
15% de descompte per als socis de Cooperativa 70

Oli verge extra Denominació 
d’Origen Les Garrigues, elaborat 
per la Cooperativa d’Alcanó.

23 Euros garrafa de 5 l.

Vi Blanc de Serè. 
D.O. Costers del Segre 
Coop.Vallbona de les 

Monges 
4,60 euros l’ampolla

Vi negre  Costers del Gravet 
D.O. Montsant 
Coop. Capçanes 

 
11,50 euros l’ampolla
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Les activitats dia a dia
Gener

Dilluns 21

Inici del curs 
Iniciació a l’ordinador personal nivell I

A les 6 de la tarda

Dimecres 23

Inici del curs 
Iniciació a l’ordinador personal nivell II

A les 6 de la tarda

Divendres 25

Inauguració de l’exposició de pintura 
“Confiança” de Remei Vendrell

A les 8 del vespre

Dijous 31

Demostració Chi Kung
Sessió Gratuïta

  A les 10 del matí

Febrer
Dimarts 5

Continuació del curs de Patchwork 
Grup tarda

A les 5 de la tarda

Dimecres 6

Continuació del curs de Patchwork 
Grup matí

A les 10 del matí

Continuació del grup de Reeducació Postural
A les 7 de la tarda

Dijous 7

Inici del curs 
Grup de Chi Kung

A les 10 del matí

Dissabte 16

Inici dels tallers  infantils educatius
A 2/4 de 7 de la tarda

Divendres 22

Inauguració de l’exposició de Patchwork
a càrrec de les alumnes del taller de  Coop70

A les 8 del vespre

Dissabte 23

Cinema Infantil “Contes Animats d’arreu del Món”
El Corb que va robar la llum del dia

A 2/4 de 6 de la tarda

Diumenge 24

Visita a les instal·lacions  
del FC Barcelona

Sortida a 2/4 de 10 del matí

Març
Diumenge 16

Excursió a Girona
Hora de sortida a confirmar

Dissabte 29

Cinema Infantil “Contes Animats d’arreu del Món”
Merli i els Dracs

A 2/4 de 6 de la tarda

Feu-nos suggeriments
Què trobeu a faltar o què canviaríeu de tot el que  ofereix la Cooperativa? 
Què mereix la vostra aprovació i què creieu que cal millorar?. Ho podeu 
fer als fulls que posem a la vostra disposició al Local Social o al formulari 
de contacte del nostre WEB: www. cooperativa 70.coop


