
INSCRIPCIONS 1R TRIMESTRE-CURS 2020-2021 
  
La situació actual, fa del tot inviable continuar amb el sistema d’inscripcions            
presencials que seguíem. El nou format serà via telefònicament o web. 
 
CALENDARI D’INSCRIPCIONS:  
 
Preinscripcions Del 7 al 18 de setembre 

Sorteig 21 setembre matí 

Publicació d'admesos Del 22 al 25 de setembre 

Pagament 
del 22 al 25 de setembre una setmana abans         
inici tallers (cita prèvia) 

Les activitats/tallers començaran a partir del 28 de setembre. 
 
MODALITATS D’INSCRIPCIÓ:   
 

On-line: Formulari web :  

Un aplicatiu on-line us permetrà fer la pre-inscripció per persona usuària tot usant             
unes credencials personalitzades. 
Estarà penjat a la web de l’Espai i es farà arribar per correu electrònic a aquelles                
persones que ens l’hagin facilitat. SI TENS CORREU ELECTRÒNIC AQUESTA ÉS           
LA TEVA MODELITAT D’INSCRIPCIÓ. 

 
Telefònic:  

 
Les persones que obteu per aquests sistema podreu contactar amb l’Espai en            
l’horari indicat al quadre adjunt per realitzar la pre-inscripció. En funció del número             
de usuària el dia variarà. 
 

CAP DE LES DUES MODELITATS IMPLICA UN AVANTAGE DE PLAÇA 
RESPECTE L’ALTRA.  

NO S’EFECTUARAN INSCRIPCIONS FORA DELS DIES I HORES 
ESTABLERTES. 

 
ADJUDICACIÓ DE PLACES 
 
L’adjudicació de places es farà per sorteig. EN CAP CAS, LA PRIMERA PERSONA             
APUNTADA TINDRÀ PREFERÈNCIA. 
Es realitzaran trucades per confirmar a quins tallers s’ha obtingut plaça. 



Per a les activitats de pagament es citarà a les persones interessades per efectuar              
el pagament. Aquest serà únicament amb targeta i en els horaris establerts. Fora             
d’aquests no es realitzaran cobraments. De no assistir a la cita, s’alliberarà la plaça. 
 
 

CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS 

● Límit activitats: 1 activitat dels blocs 1, 2 i 3 i 2 activitats del bloc 4 per                 
persona.  

● El voluntariat NO té preferència en les inscripcions ja que s'entén que la             
situació és prou complexa per la reducció de tallers i de places i s’ha de               
prioritzar la participació de totes les usuàries amb independència de que           
siguin voluntàries o no. 

● Assistència: rigorositat en seguiment de faltes. 3 faltes (justificades o no)           
baixa del curs immediat amb una trucada avisant. 

● Recordeu que les pre-inscripcions s’han de fer amb el NOU número de            
soci/òcia. Si el feu amb el número antic la pre-inscripció no tindrà validesa.  

● L’espai es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un mínim              
de participants o per altres qüestions tècniques. 

● L’Espai es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un mínim              
de participants o per altres qüestions tècniques. 

 
INSCRIPCIONS PER FER INSCRIPCIONS  A ALTRES ESPAIS*: 

 

 Dia d’inscripció Contacte 

EGG Montserrat Olivella 17 i 18 de setembre 93 706 12 34 

Casal Carlit 21 setembre 93 232 49 67 

EGG Fort Pienc 21 de setembre 93 232 78 27 

EGG Transformadors 16 i 17 setembre 93 706 58 86 

EGG Sant Antoni 17 i 18 de setembre 93 451 67 36 

EGG Esquerra de 
l’Eixample 

17 i 18 de setembre 93 410 82 65 

EGG Sagrada Família 18 de setembre, de 16:20 
a 19:20 

93 256 28 31 

*Per a consultar la progrmació: www.gentgraneixample.cat 

 


