
=soF 
-t

,fl-ljF: E:*f r C:
ünqrrn {a P¡¡lÉ'tñc¡!
' Ini6i$tic'o irutñditii

A ompl¡r per lAdministrac¡ó:

Responsable:

Cópíes:

*;;.ii,iTÍliiiii i.rí i:,_,"af[fil

i¡¡t.:",. :,j¡;-i¡:-:iji;j ii : lÍ
É'=Ei: ti*: iliii-:,' !4t:ri,

F;e:i: tr* iJri'rar¿i C' [¡-¡i:r.*,:lA¡r¡rltáfir¿nt dÉ cubell¿s

EEÉF

DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó social

ASSOCIACIO M INUSVALIDS DE CUBELLES
L'NUNIF

G644781 18

Nom ¡ cognoms o raó social {Representant)
LUIS CRIADO NAVARRO

L'NUNIF

056276325
Carrer, plaga...
JOAN ROIG IPIERA

Nümero/Pis
3-5

Poblacio
CUBELLES

CP
08880

Teléfon
938955107

Correu electrdnic
amicucubel@yahoo.es

Fax
938955107

EXPOSA
(Feu constar els fets i raonaments en vostr?¡

Tal com ja varem manifestar a la Regidora de Serveis a les Persones en la reunió mantinguda el passat mes de gener, la
nostra associació vol dur a terme uns cursets adregats, principalment (encara que no exclusivament), als nostres socis,

Amb aquestes activitats es pretén obtenir una millora en la relació familiar, ja que es pretén fer activitats conjuntament
discapacitat- familiars , a la vegada que crearem: un desenvolupament en les habilitats socials, un major coneixement i

utilització dels recursos, i un major grau de desenvolupament personal, incrementant la confianga, I'autoestima, i la
motivació de les persones discapacitades i de les seves famílies,

Els cursets que es plantegen fer en I'horari de 16 a 17.30 h, i són els següents: dilluns informática básica; dimarts punt de
creu; dimecres iniciació al catalá escrit i parlat; i divendres taller de memória. Els dimecres de 10'00h a 11'30h es reunirá
la Junta Directiva.

El calendarí dels cursets, seni: del 15 de marg al 18 de juny.

SOL.LICITA
(Concreteu aquí la vostra peüció de la manera més clara possible)

L'ús de la sala del Cim Blanc del Centre Social en els esmentats dies i hores per part de la nostra associació, així com
l'ús dels estris necessaris (pissarra, retoladors, etc) ítambé dels ordinadors allá instaf'tats

Cubelles. a I de febrer de 2010
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Centre Social Cubelles,
Cl Joan Roig i Piera,3-5

Telf.: 938 955 107 - 6A7 165 586
E-mail: amicucubel@yahoo.es
www.amicucubel les.com

GURSOS D AMIGU
Inici dels cursos 15 de Marg.

INFORMATICA

BASICA DILLUNS 16'00H - 17'30H

PUNT DE CREU DIMARTS 16',00H - t7'30H

rNrcrActo AL

CATALA ESCRIT I

PARTAT

DIMECRES 15'00H - 17',30H

TALLER DE

MEMORIA DIVENDRES 16'00H - L7'30H

Aquests cursos, totalment gratuils, van dirigits a tots aquells socis i veTns en
general, interessats en I'aprenentatge.

Per a més informació i inscripcions, tots els dimecres de 18,00 a 19hs, en el despatx
no 6 del Centre Social.


