						

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Abans d’inscriure-us a un curs us demanem que llegiu la normativa d’inscripcions.
Les mesures i les normatives poden canviar i ens hem d’adaptar a les ordres
institucionals de cada moment.
INICI D’INSCRIPCIONS: dijous, 8 de setembre
INICI D’ACTIVITATS: dilluns, 3 d’octubre
PERÍODE DE DEVOLUCIONS: a partir de dijous, 8 de setembre, i fins divendres,
23 de setembre.
FESTIUS: dimecres, 12 d’octubre; dimarts, 1 de novembre, i dimarts, 6, dijous,
8, i dilluns, 26 de desembre, el centre romandrà tancat.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
Per formalitzar les inscripcions heu de
seguir la normativa següent:
• Es considera que la plaça està ocupada quan s’ha fet el pagament.
• Modalitat d’inscripcions en línia. En
cas que no es pugui fer per dificultats
tècniques, és imprescindible trucar al
centre a partir del 8 de setembre.
En cap cas no es reserva plaça per
telèfon.
• Cada persona es pot inscriure en un
màxim de tres tallers i pot inscriure-hi
un màxim de dues persones més. Per
registrar una altra persona heu d’utilitzar una altra adreça electrònica.
• La direcció del centre es reserva el
dret de suspendre les activitats que
no tinguin un nombre mínim de participants.
• Les persones que estiguin a l’atur
tenen una subvenció del 50% en el
preu d’un taller en el trimestre actual presentant la vida laboral (de l’últim mes) o la documentació del SOC
(Servei d’Ocupació de Catalunya) i
l’empadronament.

• Així mateix, les persones residents al municipi amb algun tipus de
discapacitat o que siguin ateses en
algun centre públic de salut mental tenen una reducció del 75% o del 50%
segons diversos criteris establerts al
BOPB. Cal presentar la documentació
acreditativa i l’empadronament.
• En cas que la persona usuària es
doni de baixa d’un taller en el qual
està inscrita, ha de notificar-ho durant
el període de devolucions.
• Fora del període de devolucions, no
es retorna l’import de la inscripció.
Només es retorna l’import, durant la
primera setmana del curs, a les persones que presentin un informe mèdic que demostri que no poden fer el
taller. Si s’ha assistit a la primera sessió, es retorna la part proporcional de
l’import.
• En el cas dels tallers que s’hagin
d’anul·lar pel fet de no tenir un nombre mínim de participants, es torna
íntegrament el preu del taller corresponent.
• La direcció del centre es reserva el
dret a canviar el professorat en cas
necessari.
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• Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic no s’interrompran els tallers presencials, tret
que les mesures de prevenció de la
covid-19 indiquin noves restriccions
de l’activitat.
• El material fungible que sigui necessari per al taller és a càrrec de la
persona usuària. En la informació de
cada taller s’especifica quin és aquest
material.
• La direcció del centre declina tota
responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones usuàries.
• Les persones que n’acompanyin
d’altres amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat estan
exemptes del pagament de l’activitat.
• Totes les persones que pateixin alguna malaltia relacionada amb la pèrdua de la memòria, un trastorn o que
segueixin algun tipus de tractament
que pugui alterar la seva capacitat
psicomotriu o cognitiva han de comunicar-ho a l’hora d’inscriure’s a un taller, per tal d’informar-ne el professorat. La direcció del centre en declina
tota responsabilitat, de manera que
és aconsellable que vagin acompanyades quan entrin i surtin de l’aula
on s’imparteix l’activitat.
• En cas de força major derivada de la
crisi sanitària actual o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament d’una activitat
que s’havia de fer de manera presencial (atès que aquesta circumstància
pot restringir l’accés a l’equipament),
aquesta activitat s’adaptarà perquè
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es pugui dur a terme de manera virtual i des de qualsevol dispositiu amb
accés a internet, sempre que això
sigui possible. El nombre d’hores,
sessions i horaris serà el mateix.
• Aquesta variació no suposa que el
curs es consideri cancel·lat o suspès
i, per tant, no dona dret a la devolució
de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetes virtualment.
• Cal tenir present que, mentre estiguem en aquesta situació de la
covid-19, les normatives i les mesures poden anar canviant en funció de
les ordenances institucionals. Us demanem que si us trobeu malament,
extremeu les mesures de seguretat
pel que fa a la prevenció i la higiene.
• L’obligatorietat de l’ús de mascareta
pot variar en el transcurs de les sessions depenent de les actualitzacions
del Departament de Salut, i aquesta
variació no dona dret a la devolució
de la inscripció.
• El centre es fa responsable de complir la normativa sanitària vigent.

MESURES PER LA COVID-19

MESURES PER LA COVID-19
A continuació es detalla el protocol
del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx
pel que fa a la prevenció amb motiu
de la covid-19, i també les mesures
individuals que han de seguir les persones que assisteixin a les activitats
del centre:
• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre hi ha un dispensador de gel hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició dels seients han de complir les distàncies de
seguretat requerides en cada moment
de la pandèmia.
• Actualment l’aforament és del 100%
de la sala.
• Accés al centre amb el temps just
per començar el curs. Si arribeu amb
més de 5 minuts d’antelació cal que
espereu al carrer. No es pot fer temps
ni al vestíbul ni als espais comuns del
centre.
• L’obligatorietat de l’ús de mascareta
pot variar en el transcurs de les sessions, en funció de les ordenances institucionals de cada moment.
• Cal seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal del
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx.
• L’ús de l’ascensor es limita a una
persona, excepte en cas de necessitat d’acompanyant.
• Les classes d’activitat física es desenvolupen sense calçat de carrer.
Podeu portar mitjons o calçat que només feu servir per a l’activitat.

• Les persones inscrites a tallers que
utilitzin material del centre (màrfegues, peses, pilotes, cavallets, etc.)
s’han de responsabilitzar de desinfectar-lo en acabar la classe (amb
els productes de neteja que hi ha a
l’aula).
• Recomanem fer ús dels lavabos únicament en cas d’urgència. No hi ha
neteja en cada ús dels serveis.
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