
Tallers com els d'idiomes, els d'història de l'art, o els laboratoris artístics de

menuts, seguiran l'activitat online en cas d'haver-hi un nou confinament (creuem els

dits!) a una plataforma digital de videoconferències, respectant dia i hora.

I és per això que oferirem una formació gratuïta per aprendre a fer anar la

plataforma que utilitzarem, on resoldre dubtes i errors més comuns. Per qui no pugui

assistir,  també disposarem d’un manual explicatiu amb indicacions del seu

funcionament. 

Els tallers presencials de 10 sessions que no es poden fer en línia es matricularan

en dos blocs de 5 i 5 setmanes. Al web i a l'aplicatiu trobareu des d'avui la modalitat

que seguirà cada taller aquesta tardor. 

També podeu trucar-nos al 932562720 de 9 a 14 h i de 16 a 21 h o adreçar-vos al taulell

d'informació.

Tots els tallers i activitats presencials estan pensades amb les mesures de seguretat:

aforaments, ventilació, ús de la mascareta, materials d'ús personal, distància de

seguretat establerta a cada moment, cita prèvia i altres indicacions vigents a cada fase.

I per aquelles persones que ho prefereixin, a la tardor també hi ha programats tallers

per fer del tot en línia. 

Les inscripcions comencen el 12 de setembre, només en línia. I el 14 de setembre

també presencialment. Et recomanem que facis la inscripció en línia. Si prefereixes fer-

ho de manera presencial hauràs de demanar cita prèvia a través del telèfon del

centre 932562720 en l'horari d'obertura o enviant un mail a l'adreça ccsarria@qsl.cat.

PER A TOTS ELS TALLERS :

 

Les places són molt limitades. Es recomana fer les inscripcions online

a partir del  dissabte 12 de setembre  es podran fer les inscripcions en

línia https://sarria.inscripcionscc.com a partir de les 9 h

ininterrompudament i a partir de dilluns 14 de setembre per les

inscripcions presencials en horari de 9 a 14 h i de 16 h a 20.30 h, de

dilluns a divendres). 

 El pagament es realitzarà només amb targeta. A partir del 7 de

setembre es pot trucar per reservar dia i hora per fer la inscripció.  

Cal tenir en compte que: 

 • Per a inscriure’s  en línia, cal donar-se d’alta com a usuari en línia,

escollir el taller que més interessa i realitzar el pagament amb targeta. 

• Es realitzaran inscripcions presencialment per estricte ordre d’arribada

fins al dia abans de la segona sessió dels tallers o fins a esgotar places. 

• La inscripció es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import

corresponent. El pagament de la inscripció en línia i presencial, per

motius de seguretat, ha de ser amb targeta bancària. 

En cas que calgui fer devolucions dels imports de les matrícules dels

tallers, s’aplicaran els Articles 68 i següents de la Llei General per a la

Defensa dels Consumidors i Usuaris.  

• Les inscripcions als tallers puntuals i als itineraris quedaran obertes fins

a tres dies abans de començar el taller. 

• El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un

nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que

afecti el bon funcionament de l’activitat.

En aquest cas, es retornarà l’import abonat i els suplements de material. 

• Cal respectar les mesures de

seguretat vigents a cada moment (ús de la la mascareta, la distància

fixada a cada moment, l’aforament i altres indicacions vigents). 

• A totes les activitats caldrà inscripció prèvia. 

SUPLEMENTS EN CONCEPTE DE MATERIAL :

• Els suplements en concepte de material dels tallers

trimestrals es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del

taller. En els tallers de caràcter puntual caldrà abonar-los en efectiu

en el moment de fer la inscripció. En el cas de realitzar la matrícula

en línia caldrà abonar el suplement al tallerista deu minuts abans de

l’inici del taller.  

• No es farà devolució dels suplements en concepte de material un

cop hagin començat els tallers. 

 

Preus públics 2020 IVA no inclòs: 

 

- 4,27 €/hora tallers (genèric 1) 

- 5,92 €/hora  tallers (especialitzats)  

- 3,52 €/hora tallers (genèric 2) 

- 2,77 €/hora   tallers per a infants i adolescents fins a 16 anys inclòs   

- 4,27€/hora  tallers familiars (1 adult + 1 o 2 infants) 

- 3,63 €/hora tallers online 

Per conèixer els criteris de reducció als tallers adreceu-vos a la

recepció del Centre Cívic Sarrià, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i

de 16 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h. 

 

No hi haurà tallers els dies 12 d’octubre i 8 de desembre.

Ens veiem aviat! Una abraçada; Equip del Centre Cívic Sarrià.

Al trimestre de tardor continuem adaptant la
programació a la nova realitat.

Criteris d'inscripció als tallers


