
El pagament del taller es podrà realitzar online o amb targeta, si voleu fer la inscripció presencial al centre, 
caldrà demanar cita prèvia trucant al 93 256 27 20.

*Com a mesura preventiva, totes aquelles persones que vulgueu fer la inscripció de forma presencial, caldrà demanar CITA PREVIA
trucant al 93 256 27 20 

PRESENCIALMENT: del dilluns 7 al divendres 11 de desembre de 9 a 13:30 h i de 16 a 20 h al centre cívic. Imprescindible cita previa*

El centre es reserva el dret a canviar el professor/a, el dia, l’horari o la ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el
desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir
l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual, i es reserva el
dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri
cancel·lat o suspès.

PRESENCIALMENT: a partir del dilluns 14 de desembre de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h i de 16 a 20 h al centre cívic.

ONLINE: a partir de les 9 h del dilluns 7 de desembre fins al diumenge 13 de desembre al web.

ONLINE: a partir de les 9 h del dilluns 14 de desembre al web.

Si vas fer un taller durant el trimestre de tardor de 2020, a partir del 7 de desembre podràs renovar amb preferència als tallers d'hivern! 
Apunta’t les dates:

Si en canvi vols fer un taller diferent al que estaves fent canviar de grup, o comences el trimestre de nou podràs fer la inscripció  partir del
14 de desembre.

RENOVACIONS  ALS  TALLERS  D 'HIVERN

INSCRIPCIONS  ALS  TALLERS  D 'HIVERN

ASPECTES  A  TENIR  EN  COMPTE


