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EDICIÓ ESPECIAL   -   SETEMBRE 2019 
 

INSCRIPCIONS  CURSOS  ANUALS  i  1r. TRIMESTRE  (Oct. - Nov. - Des.)  
 

PER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS CAL: 
 

• Ser persona sòcia de l’Espai. 

• Serà IMPRESCINDIBLE portar el CARNET DE PERSONA SÒCIA.  
• Si no es porta, no es podrà fer la inscripció.  

 

• Per a les ACTIVITATS DE PAGAMENT és imprescindible portar la targeta rosa o la rosa 
reduïda, si se’n té. En cas de no portar-ne cap, per defecte s’aplicarà la quota més alta.  

 

EL PAGAMENT S’HAURÀ DE FER AMB TARGETA DE CRÈDIT. 
 

HORARI d’INSCRIPCIONS 
 

Dia  19  de  SETEMBRE   2019                  TARDA  del  DIJOUS 

   GRUP “I”. socis del         2650    al     2798                                    de   16:30  a  16:50 h. 

   GRUP “H”. socis del       2406    al     2650 de   16:50  a  17:10 h. 

   GRUP “G”. socis del       2166    al     2405 de   17:15  a  17:35 h. 

   GRUP “C”. socis del         484    al     1090 de   17:35  a  17:55 h. 

   GRUP “B”. socis del             1    al       483 de   18:00  a  18:20 h. 

 

Dia  20  de  SETEMBRE   2019                MATÍ  del  DIVENDRES 

  GRUP “A”. socis del         2799    al    .... de   10:15  a  11:15 h. 

  GRUP “F”. socis del         1881   al   2165                                  de   11:15  a  11:35 h. 

  GRUP “E”. socis del         1526   al   1880 de   11:40  a  12:00 h. 

  GRUP “D”.  socis del        1091   al   1525 de   12:00  a  12:20 h. 
 

• Les classes del PRIMER TRIMESTRE van del 1 d’octubre al 20 de desembre. 

• L’horari d’atenció de “CURSOS i TALLERS” és: 
     DIMARTS de 17 a 18 hores.     DIMECRES  d’11 a 12 hores. 

Es reprendrà DIMARTS dia 17 i DIMECRES dia 18 de SETEMBRE. 
 

RECORDEM als socis i sòcies que quan s’inscriuen a les activitats es comprometen a 

assistir a les classes assíduament. Les persones que tinguin tres faltes no justificades 
d'assistència, causaran baixa automàticament del curs. 

Si per qualsevol causa, es preveu que no podrà seguir assistint a les classes, preguem 
que voluntàriament es doni de baixa del curs corresponent. 

D'aquesta forma pensem que es podrà aconseguir un millor aprofitament de les 
places que tenim, reduint les llistes d’espera. 


