
Espai gent gran Fort Pienc                                                                                   Tel: 932 327 827 
 
 
 

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS 2018-2019 
Dimarts 11 de desembre a partir de les 10:15h 

 

D’acord amb el sorteig públic realitzat el passat dijous, 6 de juny a les 11h a l’Espai, s’estableixen les següents franges horàries per 
tramitar la inscripció: 

 

            TORN DE MATÍ 

Socis/sòcies amb el núm. de carnet: Podran inscriure’s: 

De l’A0294 a l’A0623 A les 10:15h  

De l’A0624 a l’A0953 A les 10:30h 

De l’A0954 a l’A1283 A les 10:45h 

De l’A1284 a l’A1613 A les 11h 

De l’A1614 a l’A1929 A les 11:15h 

De l’A1930 a l’A2259 A les 11:30h 

De l’A2260 a l’A2700 A les 11:45h 

De l’A0001 a l’A0293 A les 12h 
 

 Per inscriure’s a les activitats cal: 
 

- Ser soci/sòcia de l’Espai i dur el carnet amb el comprovant de pagament de l’any actual. 
- Portar la butlleta d’inscripció amb la programació dels cursos i tallers complimentada. 
- Per a les activitats de pagament és imprescindible mostrar la targeta rosa, si se’n té, per gaudir dels descomptes. En cas de no 

portar-la s'aplicarà la tarifa màxima. La targeta verda de la Generalitat no és vàlida. El pagament es realitzarà únicament 
mitjançant targeta bancària. 

- Es recorda a totes les persones usuàries d’aquestes activitats que: " no es podrà participar de les classes si no s'ha tramitat la 
inscripció i el pagament del trimestre corresponent en la data indicada per la comissió de cursos i tallers. 
 

Cal tenir en compte que: 
 

- A partir del 3 de desembre podreu consultar les llistes amb els cursos trimestrals i les places sobrants dels cursos anuals.  
- Només et pots inscriure a un màxim de 4 cursos en total. En els cursos gratuïts, no et podràs inscriure a més de 3.  
- 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-ho, tot respectant la franja horària que s’ha 

adjudicat a l’interessat i duent el seu carnet de soci/sòcia.  
- Recordem que realitzar tres faltes sense justificar serà motiu de baixa al curs. 
- S’han creat GRUPS per aprofitar aquest mateix sorteig durant el curs, de manera que  l’ordre de prioritat dels grups serà rotatiu 

durant els diferents trimestres, per tal de facilitar la igualtat d’inscripció entre tots els socis/sòcies. 
 

Horari de la comissió de cursos i tallers: dilluns i dimarts de 17 a 18:45h.  
 


