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Benvolguts/des,  

A partir de la tardor de 2017 es modifica el sistema de matrícules per a les inscripcions 

als tallers. Es potencia la realització de les inscripcions online que conviuran amb 

inscripcions presencials. Si us matriculeu online vosaltres escolliu quan i des d’on us 

matriculeu. En el cas que preferiu la matriculació presencial, la inscripció es farà al Centre 

Cívic per estricte ordre d’arribada.  

Per a fer les inscripcions online cal que us doneu d’alta a la web 

https://vflorida.inscripcionscc.com/ a través del botó de Registre. Un cop complimenteu les 

vostres dades i seguiu les indicacions, a través del botó de login ja podeu accedir, 

seleccionar el taller al qual us voleu inscriure i pagar amb targeta. Les inscripcions es 

podran realitzar dins del període de matrícules establert. Us podeu donar d’alta com a nou 

usuari en qualsevol moment, no cal que espereu al mateix dia de les matrícules. Si ho feu 

uns dies abans i teniu qualsevol dubte ens podeu trucar al 932546265 i us el resoldrem. 

CALENDARI D’INSCRIPCIONS 

 

TALLERS PER A LA GENT GRAN 

El divendres 8 de setembre de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h es realitzaran les 

matrícules presencials per estricte ordre d’arribada. Si ho preferiu, podeu fer la vostra 

matrícula online a partir de les 10.30 h a https://vflorida.inscripcionscc.com. 

PER LA RESTA DE TALLERS 

El dissabte 9 de setembre, inici de les matrícules online a les 10.30 h per a qualsevol 

tipologia de taller a la pàgina https://vflorida.inscripcionscc.com. Per inscriure-t’hi online, 

has de donar-te d’alta com a usuari online, escollir el taller que més t’interessi i realitzar el 

pagament amb targeta. A partir del dimarts 12 de setembre de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 

a 20.30  h es realitzaran inscripcions presencialment per estricte ordre d’arribada i online a 

la pàgina https://vflorida.inscripcionscc.com fins al dia abans de la segona sessió dels 

tallers. 

QUÈ  QUAN  COM  

 

Matrícules presencials i online 

per als tallers de Gent Gran  

El divendres 8 de setembre, de 10.30 

a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h 

presencialment i a partir de les 10.30 h 

online  
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Matrícules online a tots els 

tallers  

 

El dissabte 9 de setembre, a partir de 

les 10.30 h  
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Matrícules presencials i 

continuïtat  

de les online  

El dimarts 12 de setembre, de 10.30 a 

14.30 h i de 15.30 a 20.30 h 

presencialment  

i a partir de les  

10.30 h online  
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