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Preguntes freqüents
Quins tallers oferim?
El Centre Cívic Can Castelló ofereix una programació trimestral amb un
ample ventall d'activitats culturals i d'oci. Cultura i expressió artística, cuina i
gastronomia, salut i creixement personal, idiomes, danses, tallers familiars...
L'oferta és molt àmplia, segur que hi ha un taller per a tu!
Com em puc inscriure?
Les inscripcions es poden fer de manera presencial, demanant cita prèvia,
pagant amb targeta o imposició bancària a la recepció del centre, o bé en
línia, amb el pagament amb targeta des d'AQUÍ. No s'accepten diners en
metàl·lic. Atenció: Mentre duri la pandèmia, per efectuar inscripcions
presencials s'ha de demanar cita prèvia.
Com funcionen les inscripcions en línia?
Per poder inscriure't has de haver-te REGISTRAT prèviament al web,
donant-te d'alta com a usuari/ària. Un cop fet, rebràs un mail a la teva
adreça de correu que hauràs de validar per tal de finalitzar el teu registre. A
partir de llavors, podràs obrir la teva sessió sempre que vulguis des de
LOGIN i inscriure't als tallers.
El període d'inscripcions comença el mateix dia i a la mateixa hora tant al
web (ONLINE) com presencialment (a la recepció del centre).
Quant dura un taller?
Els tallers habitualment duren 10 sessions. Es fa una sessió a la setmana i,
generalment, cada sessió dura 1 h o 1 h 30 min. Consulteu sempre, la
programació per saber el nombre exacte de sessions. Es recuperen les
classes perdudes per causes alienes a l'usuari/ària. Totes les activitats
comencen i acaben 5 minuts abans de l'hora estipulada.
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Quina és la modalitat dels tallers durant la pandèmia?
Tots els tallers i activitats estan pensats per fer-se presencialment, però les
circumstàncies actuals poden fer que algunes sessions, o la seva totalitat,
es desenvolupessin en línia, fins el moment que s'aixequin les restriccions.
Quan et pots inscriure?
La nostra programació s'organitza per trimestres:
• TARDOR (octubre-desembre) les inscripcions comencen a mitjans de
setembre.
• HIVERN (gener-març), les inscripcions comencen a principis de gener.
• PRIMAVERA (abril-juny), les inscripcions comencen a mitjans de març.
• ESTIU (intensius de juliol), les inscripcions comencen a mitjans de juny.
Unes setmanes abans que comenci el trimestre us informarem de les
activitats i de les dates fixades per la inscripció.T'aconsellem que consultis el
nostre WEB i ens segueixis per FACEBOOK, INSTAGRAM i TWITTER, ja
que d'aquesta manera podràs estar informat/da de tot: tallers, períodes
d'inscripcions, exposicions, concerts, espectacles familiars, etc.
Estic a l'atur, tinc una discapacitat, tinc descompte?
Si ets una persona que et trobes en situació d'atur o en procés de cerca
activa de feina, o tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al
33% si, pots gaudir d'una reducció en el preu d'algun taller del 50% o 75%
d'UN ÚNIC TALLER al trimestre (no inclou els tallers infantils, els tallers
familiars ni els intensius de juliol).
En el moment de fer la inscripció PRESENCIALMENT al centre has de
lliurar la següent documentació:
• Certificat de vida laboral o darrer SOC-DARDO (Renovació de la demanda
d'ocupació) actualitzat (persones en situació d'atur). Atenció: ha d'haver
estat expedit en els darrers tres mesos. El podeu demanar a la Tesorería
General de la Seguridad Social o trucant al 901 50 20 50 les 24 hores.
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• Targeta de discapacitat, targeta rosa o carnet de família nombrosa
(persones amb reconegut grau de discapacitat).
• Certificat d'empadronament de la ciutat de Barcelona. Atenció: Ha d'haver
estat expedit en els darrers tres mesos.
Podeu sol·licitar el vostre padró mitjançant el telèfon 010, el web de
l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tramits o a través del quiosc de
tràmits municipals que hi ha al nostre centre
• Declaració responsable (DR) signada i complimentada, en l'any
corresponent (document facilitat pel centre).
No hem programat allò que t’agradaria fer?
Si hi ha un taller que voldries fer, però encara no és a la nostra
programació... Fes-nos la teva proposta! Des del centre, escoltem els
vostres suggeriments per tal d’oferir-vos una proposta, el més amplia
possible, que s’adapti a les vostres necessitats i gustos. Pots escriure un
correu a info@cccancastello.cat o trucar al 93 241 78 74.
Qui es pot apuntar als nostres tallers?
Els tallers del Centre Cívic Can Castelló estan adreçats, generalment,
a públic adult i estan oberts a tothom, siguis d'on siguis. En les activitats
infantils i familiars s’especifica la franja d’edat a la que va destinada
l’activitat.
Què més necessito saber?
ÚNICAMENT es retorna l’import si el taller s’anul·la per manca
d’inscripcions o per motius alienes a l’organització del centre. En aquest cas,
l’alumne pot triar entre la devolució de l’import o canviar d’activitat sempre i
quan hi hagi plaça disponible.
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Per tal de procedir a la devolució de l’import:
* En el cas de pagament presencial amb targeta cal presentar presentant el
rebut d’inscripció i en el cas d’imposició bancària, cal facilitar un número de
compte on poder fer la devolució.
* En el cas de pagament online, la devolució es realitzarà per aquest mateix
canal i s’informarà a través de l’e-mail de l’usuari/a que va facilitar al centre.
Vols proposar un taller?
Fes-nos arribar la teva proposta de taller cultural. Has d'omplir la fitxa que
trobaràs AQUÍ i enviar-la a info@cccancastello.cat
No oblidis adjuntar el currículum i enllaçar tot aquell material audiovisual que
faci referència a la proposta, imatges i vídeos.
Vols proposar un espectacle?
Al Centre Cívic Can Castelló tenim una programació regular en petit format
d’arts escèniques, música clàssica i contemporània, jazz i espectacles
familiars.
Per presentar una proposta musical omple la FITXA_MÚSICA mentre que
per a un espectacle d'arts escèniques, dansa o arts visuals has d'omplir
la FITXA_TEATRE. Després envia-la a info@cccancastello.cat i recorda
d’adjuntar el currículum i el material corresponent.
Vols exposar al centre?
Si ets artista i/o formes part d'un col·lectiu o entitat artístics, t'oferim un espai
on podràs mostrar la teva obra. Cal omplir aquest FORMULARI i enviar-lo a
info@cccancastello.cat.

