
 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS DESEMBRE 2019 
 

Dilluns, 16 de desembre a partir de les 9.30h 
 
 

Per tramitar la inscripció, us convoquem segons el número  que teniu 
com a persona usuària de l’Espai. En aquestes inscripcions, es començarà 
a partir dels números de persones sòcies que es troben dins el grup B: 
 
Aquests torns horaris són rotatoris. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les persones usuàries amb el 
número de carnet... 

Us inscriviu a 
les... 

Pertanyeu 
al grup… 

del  1611  al  1764 9.30 

   B 
del  1765  al  1918 9.45 
del  1919  al  2072 10.00 

del  2073  al  2226 10.15 

del  2227  al  2400.. 
de  l’1  al  63 

10.30 

del  64  al  217 10.50 

  C 
del  218  al  371 11.05 

del  372  al  525 11.20 

del  526  al  679 11.35 

del  680  al  837 11.50 

del  838  al  991 12.05 

  A 
del  992  al  1145 12.20 

del  1146  al  1299 12.35 

del  1300  al  1453 12.50 

Del  1454  al  1610 13.05 



 
 
 

 
 

REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ  
 
Cal que tingueu en compte: 

HEU DE  PORTAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ EMPLENAT. 

És imprescindible dur el carnet d’usuari/usuària de l’Espai per poder 

tramitar la inscripció. 

Per a les activitats de pagament (activitats físiques), és imprescindible 

mostrar la targeta rosa, si la teniu, 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. 

SI TENIU DUBTES DEL CONTINGUT DELS CURSOS, CONSULTEU LA “GUIA DE 

CONTINGUTS”. 

 

TORNS D’HORARIS D’INSCRIPCIÓ 
 

▪ Les inscripcions es faran dins l’horari assignat i procurant seguir un 

ordre correlatiu de números de persones usuàries. Ningú es pot 

inscriure durant un torn anterior al seu. 

▪ En  cas de no poder fer la inscripció personalment, pot venir una altra 

persona a tramitar-la, tot respectant el torn horari que s’ha adjudicat a 

la persona interessada, i cal dur el seu carnet d’usuari de l’Espai. 

▪ Si arribeu més tard de l’hora en la qual se us ha convocat, heu d’esperar 

entrar en el moment que us ho indiqui el personal de l’organització. 

 

 

 



 
 
 

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS 
 

▪ Només us podeu inscriure en un màxim de 3 cursos en total, incloses 

les inscripcions en llista d’espera de les activitats,  i no us podeu 

inscriure en més de 2 cursos per grup. 

▪ En cas de no haver accedit a cap taller o curs, només us podeu 

inscriure en un màxim de 3 llistes d’espera, respectant el límit 

d’inscripcions màximes per grup. 

▪ Hi ha activitats que requereixen prova de nivell. La no superació de 

dita prova no implica tenir plaça assegurada en una altra activitat 

similar o alternativa. 

▪ Les activitats que són incompatibles suposen que només us podreu 

inscriure en una activitat de tipologia similar. 

▪ ACTIVITATS DE PAGAMENT: 

✓ Les devolucions dels imports de les activitats de pagament es 

tramitaran durant els 7 dies posteriors de l’inici de l’activitat. 

✓ Les altes a les activitats de pagament es tramitaran durant les 

3 setmanes posteriors de l’inici de l’activitat (14 sessions). 

Passat aquest termini, ja no es podran tramitar noves altes de 

persones estiguin o no inscrites a la llista d’espera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ/ BAIXES DE L’ACTIVITAT 

 

▪ Amb la vostra inscripció, us comprometeu a l’assistència a l’activitat. 

És responsabilitat de tothom inscriure's en els cursos amb un 

compromís clar de participar-hi. En cas de no poder assistir, cal 

comunicar-ho per tal de poder facilitar places lliures a la resta de 

persones usuàries. 

En els cursos trimestrals, 2 faltes consecutives impliquen la baixa 

automàtica de l’activitat. 

En els cursos anuals, 3 faltes consecutives impliquen la baixa 

automàtica de l’activitat. 

L'Espai es reserva el dret de poder fer qualsevol canvi o modificació 

dels cursos i tallers. 

Per a qualsevol informació referent als cursos, us podeu adreçar a la 

Comissió de cursos i tallers, els dilluns i dijous de 16.30 a 18.00 hores 

i els dimarts de 10.00 a 12.00 hores. 

 


