
OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

La Sal le  Bonanova.

23,27,28,29,  30  de desembre

23 de desembre a  les  8 :45h a  La  Sal le  Bonanova de Barcelona.  

23 de desembre de les  8 :45h a  14h i  de 15:30h a  18h.   Dies  27,  28  ,  29  i  30  de desembre:  de les  10h a  13h  i  de  

15:30h a  18h.  

La  Sal le  Bonanova.  C/  Sant  Joan de la  Sal le,  20 .  BARCELONA.

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

BARCELONA INTENSIU 1  NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

La Sal le  Bonanova.

28 i  29  de desembre,  2 ,3  i  4  de gener.

28 de desembre a  les  8 :45h a  La  Sal le  Bonanova de Barcelona.  

28 de desembre de les  8 :45h a  14h i  de 15:30h a  18h.   Dies  29 de desembre,  2 ,  3  i  4  de gener  :  de  les  10h a  13h  i  

de  15:30h a  18h.  

La  Sal le  Bonanova.  C/  Sant  Joan de la  Sal le,  20 .  BARCELONA.

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

BARCELONA INTENSIU 2  NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

La Sal le  Bonanova.

23,24,27,28,29,30 i  31  de desembre i  2  de gener.

23 de desembre a  les  8 :45h a  La  Sal le  Bonanova de Barcelona.  

23 de desembre de les  8 :45h a  14h  Dies  24,  27 ,  30  i  31  de desembre i  2  de gener :  de les  10h a  13:30h.   Dies  28 i  

29  de desembre:  de les  10h a  13h  i  de  15:30h a  18h.  

La  Sal le  Bonanova.  C/  Sant  Joan de la  Sal le,  20 .  BARCELONA.

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

BARCELONA MATÍ  NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

La Sal le  Bonanova.

23,  24 ,  27 ,  28 ,  29  i  30  de desembre,  2 ,  3  i  4  de gener.

23 de desembre a  les  15:15h a  La  Sal le  Bonanova de Barcelona.

23 de desembre de les  15:15h a  20h.  Dies  27 i  30  de desembre,  2 ,  3  i  4  de gener :  de les  15:30h a  18h.  Dies  28 i  29  

de desembre:  de les  10h a  13h i  de 15:30h a  18h.

La  Sal le  Bonanova.  C/  Sant  Joan de la  Sal le,  20 .  BARCELONA

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

BARCELONA TARDA NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

Ajuntament  de Girona.

23,  24 ,  27 ,  28  i  30  de desembre,  2  i  3  de gener.

23 de desembre a  les  9 :30h a  l ’R T  de Girona.  

23 ,  27  de desembre i  2  de gener  de les  9 :30h a  13h i  de 14:30h a  17h.  24 de desembre:  de les  9 :30h a  13h.  28 de 

desembre:  de 10h a  14h.  30 de desembre:   de  les  9 :30h a  13h i  de 14:30h a  18:30h.  Dia  3  de gener :  de 10h a  12h

Pavel ló  Munic ipal  de Santa  Eugènia  de Ter  -  Passeig  Olot  41,  17007.  Girona

R T Girona -  Passeig  d ’Olot ,  82 ,  baixos,  17007.  Girona

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

GIRONA INTENSIU NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

Ajuntament  d ’Amposta

23,  27 ,  28  i  30  de desembre,  2  i  3  de gener.

23 de desembre a  les  9 :30h a  l ’ I nst i tut  de Tecni�cació  de Tarragona

23,  27 ,  28  i  30  de desembre de les  9 :30h a  15h.  Dia  2  de gener :  de les  9 :30h a  13:30h i  de 15:30 a  18h.  Dia  3  de 

gener :  de 12h a  14h

Pavel ló  Munic ipal  Amposta .  C/  Sebast ià  Joan Arbó 6-8 ,  Amposta .

I nst i tut  de Tecni�cació.  Carrer  França 19,  Amposta .

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

AMPOSTA INTENSIU NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Ent i tat  de col · laboradora

Dies

Pr imer  dia  del  curs

Horar is  del  curs

Adreça

Ajuntament  de Vi laseca

23,  27 ,  28 ,  29  i  30  de desembre

23 de desembre a  les  9 :30h a  La  Pineda -  Centre  Civ ic  

23 i  27  de desembre de les  9 :30h a  les  14h i  de 15:30h a  les  19h.  Dia  28 de desembre:  de les  9h a  les  13:30h i  de 

les  15h a  les  18:30h.  Dia  29 de desembre:  de les  9h a  14:30h.  Dia  30 de desembre:  de 12h a  14h

Aula :  La  Pineda -  Centre  Civ ic .  C/  Amadeu Vives,  27 ,  La  Pineda

Pista :  La  Pineda -  Pavel ló  Munic ipal .  C/  Al f redo K raus  24,  La  Pineda

* L’FCBQ es reserva el dret de modi�car alguna de les informacions en aquest document re�ectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim d’inscrits, l’FCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especi�cat en la inscripció al Curs.

VILASECA INTENSIU NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Entitat de col·laboradora
Dies
Primer dia del curs
Horaris del curs

Adreça

Ajuntament de Solsona i  C.B. Solsona

23, 24, 27, 29 i  30 de desembre i  2,3 i  4 de gener.

23 de desembre a les 17h al Pavel ló Municipal de Solsona 

23, 27 i  30 de desembre, 2 i  3 de gener de les 17h a les 21h. Dia 24 i  29 de desembre: de les 10h a 

les 14h. Dia 4 de gener: de les 17h a les 19h.

Pavel ló Municipal de Solsona. C/ Joaquim Blume, Solsona.

* LʼFCBQ es reserva el dret de modificar alguna de les informacions en aquest document reflectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim dʼinscrits, lʼFCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especificat en la inscripció al Curs.

SOLSONA TARDA NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Entitat de col·laboradora
Dies
Primer dia del curs
Horaris del curs

Adreça

Nou Caulès Club de Bàsquet.

27, 28, 29, i  30 de desembre i  3 de gener.

27 de desembre a les 16h a l ʼ IES Vidreres 

27 i  30 de desembre de les 16h a les 22h. Dia 28 i  29 de desembre: de les 10h a les 14h i  de les 15:30 

a les 21h. Dia 3 de gener: de les 17h a les 19h.

IES Vidreres. Carrer de l ʼ Inst i tut  s/n, Vidreres.

* LʼFCBQ es reserva el dret de modificar alguna de les informacions en aquest document reflectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim dʼinscrits, lʼFCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especificat en la inscripció al Curs.

VIDRERES INTENSIU NADAL



OFER TA DE CURSOS NIVELL 0

Entitat de col·laboradora
Dies
Primer dia del curs
Horaris del curs

Adreça

27 i  28 de desembre (Tàrrega), 29 i  30 de desembre i  2 de gener (Ar tesa de Segre)

27 de desembre a les 8:45h a Tàrrega

27 de desembre de les 8:45h a 14h i  de 15:30h a 18h.  Dies 28, 29, 30 de desembre i  2 de gener :  de 

les 10h a 13h  i  de 15:30h a 18h. 

Pol iespor t iu Municipal de Tàrrega. Carrer de Joan Brossa, s/n. TÀRREGA

Poliespor t iu Municipal Ar tesa de Segre. Carrer del Pol iespor t iu, s/n ARTESA DE SEGRE

* LʼFCBQ es reserva el dret de modificar alguna de les informacions en aquest document reflectides en cas de força major. 
   Els cursos ofertats es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 25 inscripcions. 
   En cas de no arribar al nombre mínim dʼinscrits, lʼFCBQ comunicarà la suspensió del curs via el correu electrònic especificat en la inscripció al Curs.

TÀRREGA / ARTESA DE SEGRE INTENSIU NADAL


