
^ Agenda
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Programació Mensual

Octubre 1995
Dissabte 7, de 16'00 a 18'00 hores.
Inscripció ai curs 1995/96 del Grup d'Esplai
"Burot" d'Algaida. Si teniu entre 6 i 13 anys,
podeu apuntar-vos dissabte, dia 7 d'octubre,
al local de l'Esplai (Ca ses monges).

Diumenge 8, a les 8'45 hores.
Excursió a Na Blanca (Formentor). Organitzada
per la Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural
Balear. Sortida de sa Plaça a les 8'45 hores.
Apuntau-vos a Jerònia Cañellas: Telèfon 66
52 49.

Divendres 13, a les 21'30 hores.
inici del Cicle de Conferències i Taules Rodo¬
nes Divendres Aigaidins, Històries i Coses
d'Aigaida amb la conferència: Aigaida.
Aproximacions als seus orígens i desenvolupa¬
ment. Segles Xiii i XiV. A càrrec de Gabriel
Bibiloni Trobat. A l'Auditori de l'Edifici dels
Cavallers [Cl des Cavallers, 24).

Dissabte 14. Sa Fira. (Programes a part)
Exposicions de pintura. Gimcana cultural i d'habiiitat
amb bicicleta (Grup d'Esplai). Exposició de programes
de mà de cinema (Obra Cultural Balear). Stand de
Titoieta Ràdio. Stand del Grup d'Esplai. Actuació
Musical (Obra Cultural Balear). Stand de i'Ajuntament
d'Algaida. Mostra d'oficis. Mostra de ramaderia. Exposi¬
ció de fotografia.

Divendres 20, a les 20'30 hores.
Encontre informai d'Usuaris d'informàtica per
tal de fer un canvi d'impressions i acordar els
mecanisme de futures activitats. Organitzat
pel Ràdio Club d'Algaida. A l'Auditori de l'Edi¬
fici dels Cavallers.
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Octubre 1995
Anuncis i Informacions

Gimcana Cultural i d'Habilitat amb bici¬
cleta per joves de 13 fins a 17 anys. Dissabte
horabaixa, dia 14 d'octubre. Inscripcions fins
dia 12 d'octubre a les Oficines Municipals de
la Casa de la Vila. Equips formats per quatre
persones. Organitzat pel Grup d'Esplai "Burot"
d'Algaida

Escola d'Adults.
Fins al mes de desembre continua el période
de matrícula a l'Escola d'Adults que organitza
la Macomunitat Pla de Mallorca. Tots els inte¬
ressats es poden matricular a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila, els dilluns i
els dimecres de 19 a 21 hores. Si hi ha sufici¬
ent gent apuntada, les classes començaran la
segona setmana d'octubre.

Programa d'Educació d'Adults. Curs 1995/96.
Organitzats per: Mancomunitat Pia de Mallorca, Ministe¬
ri d'Educació, Serveis de Formació i Conselleria de

cultura. Educació i Esports del Govern Balear.

*Alfabetització*Graduat Escolar* Preparació de
proves lliures no escolaritzades F.P.1 (elec¬
tricitat, cuina, clínica, administratiu, jardí
d'infància, estètica, fusteria, perruqueria,
ferreria)*Accés a la Universitat*ldioma (català,
castellà, anglès, alemany)*Altres cursos (his¬
tòria de Mallorca, punt mallorquí, macramé,
ceràmica, cuina, tall i confecció, informàtica).

El Molí d'en Xina amb col·laboració amb la
Universitat de les Illes Balears presenten dins
el marc de la Universitat Oberta el Curs d'Ex¬

pressió Plàstica. Informació: Molí de'n Xina (0/
de la Ribera, 33) i Institut de les Ciències de
l'Educació (ICE) (C/ Miquel dels Sants Oliver)
Edifici Sa Riera de Ciutat.

Curs d'Escacs per a nins i nines. Tots els
horabaixes de les IG'OO a les 17'00 hores. El
Curs s'imparteix al primer pis de l'Edifici dels
Cavallers. Els interessats poden telefonar al 66
50 84 o presentar-se els dies de curs.
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