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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS 2N TRIMESTRE  
(NOMÉS INSCRIPCIONS TRIMESTRALS) 

DIA D’INSCRIPCIÓ:  Dilluns 10 de desembre a partir de les 10.15h 

Per les inscripcions del segon trimestre s’iniciaran les inscripcions amb el grup de socis/òcies que va 

quedar darrer a les inscripcions de setembre i s’anirà seguint l’ordre segons aquest criteri. D’aquesta 

manera s’estableixen uns torns horaris en el que us convoquem segons el vostre número de soci/òcia 

per a tramitar la inscripció: 

 

És imprescindible dur el carnet de soci/sòcia del Casal amb el rebut del pagament de l’any actual per a 
poder tramitar la inscripció.  
 

Per a les Activitats de Pagament és imprescindible mostrar la targeta rosa, si se’n té, per gaudir dels 
descomptes. En cas de no dur-la, s’aplicarà la tarifa màxima. La targeta verda de la Generalitat no és 

vàlida. El pagament es realitzarà únicament mitjançant targeta bancària. 
 

Cal tenir en compte que: 

- Ningú es podrà inscriure en un torn anterior al seu. De 16.30 a 18.45h es faran les inscripcions pels 

socis/òcies que no hagin pogut assistir al seu torn i pels socis/òcies d’altres casals. 

- En el cas de no poder assistir a les inscripcions, pot venir una altra persona a tramitar-ho, tot 

respectant el torn horari que s’ha adjudicat a la persona interessada i duent el seu carnet de 

soci/sòcia (només dos carnets per persona). 
- En el cas d’arribar més tard de l’hora en què se l’ha convocat, haurà d’esperar a entrar en el moment 

que ho indiquin els organitzadors. 
- Per a qualsevol informació,  referent als cursos heu adreçar-vos a la 

 

Vocalia de cursos i tallers: Dilluns de 17 a 19h, dimecres i dijous de 10 a 12.30h 

 

Socis/sòcies amb el 

número de carnet… 
Us inscriviu... Pertanyen al… 

...del 2550  al 2826 A les 10.15h 

GRUP “A” ...del 2827 al 2920 

...del 0001 al 0467 
A les 10.30h 

…del 0468  al 1450 A les 10.45h 
GRUP “B” 

…del 1451 al 1878 A les 11.00h 

…del 1879   al 2213 A les 11.15h 
GRUP “C” 

…del 2214  al  2549 A les 11.30h 


