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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS 2019-2020 
18 de Setembre  

 
D’acord amb el sorteig públic realitzat el passat 8 d’abril a la Sala d’actes de l’Espai, el número de 

soci/sòcia amb el que iniciarem les inscripcions és el: 

1765 
A partir d’aquest número, s’estableixen unes franges horàries per tramitar la inscripció: 

 
TORN MATÍ 

Socis/sòcies amb el nº de carnet: Podran inscriure’s: Pertanyen al: 

Del 1765 al 1908 De 10.10 a 10.30 h 

Grup A 

Del 1909 al 2059 De 10.30 a 10.55 h 

Del 2060 al 2200  De 10.55h a 11.15 h 

Del 2201 al 2299 D’ 11.15 a 11.35 h 

Del 2300 al 2550... 
i del 0001 al 0120 

D’ 11.35 a 12.00 h 

Del 121 al 320 D’ 12.00 a 12.15 h 

Grup B 
Del 321 al 536  De 12.15 a 12.35 h 

Del 537 al 699  De 12.35 a 12.55 h 

Del 700 al 899 De 12.55 a 13.15 h 
 

TORN TARDA 

Del 900 al 1100 De 16.15h a 16.35 h Grup B 

Del 1101 al 1297 De 16.35 a 16.55 h 

Grup C 
Del 1298 al 1448 De 16.55 a 17.15 h 

Del 1449 al 1633 De 17.15 a 17.35 h 

Del 1634 al 1764 De 17.35 a 17.55 h 
 

A partir del 4 de setembre podreu passar per l’Espai a recollir la butlleta dels cursos per a que l’ompliu i la pugueu 

entregar al fer la inscripció. 
 
 

IMPORTANT  
 

- És imprescindible dur el CARNET DE SOCI/SÒCIA DE L´ESPAI per a poder tramitar la 

inscripció. 

- Per a les Activitats de Pagament (activitats físiques), el PAGAMENT ES REALITZARÀ ÚNICAMENT 

MITJANÇAT TARGETA BANCÀRIA. Serà imprescindible MOSTRAR LA TARGETA ROSA, si la teniu, per 

gaudir dels descomptes. La targeta verda de la Generalitat no serà vàlida. 

(Segueix al  dors) 
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Cal tenir en compte que: 

 

- HEU DE PORTAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ EMPLENAT 

- Torns Horaris d’inscripció:  

▪ NO ATENDREM ABANS DEL TORN ASSIGNAT. Només entraran a l’Espai aquelles persones que 

vinguin al torn que correspongui.  

▪ Ningú es podrà inscriure en un torn anterior al seu.  

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

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

soci/sòcia. 

▪ En cas d’arribar més tard de l’hora que teniu assignada, us haureu d’esperar a entrar en quan 

us ho indiquin les persones de l’organització. 

- Inscripcions Activitats:  

▪ Només podeu inscriure-us a un MÀXIM DE 4 CURSOS EN TOTAL, incloses les inscripcions en 

llista d’espera de les activitats. 

▪ Cada Grup d’activitats té limitades en número les inscripcions (consultar butlleta). 

▪ En cas de no haver accedit a cap taller o curs, només us podeu inscriure a un MÀXIM DE 4 

LLISTES D’ESPERA. 

▪ Tal com s’indicarà a la butlleta, algunes activitat tenen limitada la seva inscripció a trimestres 

alterns o activitats iguals o de la mateixa tipologia. 

 

- Compromís participació / Baixes :  

▪ Amb la vostra inscripció us comprometeu a l’assistència de l’activitat; TRES FALTES 

CONSECUTIVES són causa de BAIXA AUTOMÀTICA de l’activitat 

▪ ACTIVITATS DE PAGAMENT  

- DEVOLUCIONS: només es tramitaran durant els 7 dies posteriors a l'inici de l'activitat. 

- ALTES : En cas d’estar inscrites a la llista d’espera o si encara queden places, només es 

tramitaran les 3 setmanes posteriors a l'inici del curs. Passat aquest termini, ja no es podran 

tramitar noves altes estiguin o no inscrites a la llista d’espera. 

- BAIXES: DUES FALTES CONSECUTIVES són causa de BAIXA AUTOMÀTICA de l’activitat  

Per a qualsevol informació,  referent als cursos us podeu adreçar a la  Comissió de cursos i tallers. 

Tots els Dimarts de 11 a 13h i Dimecres de 17 a 19h 


