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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.
 
RENOVACIONS: del dimecres 1 de març fins al dimarts, 14 de març
NOVES INSCRIPCIONS: dimecres 15 de març
INICI D’ACTIVITATS: dimarts 11 d’abril
PERÍODE DE DEVOLUCIONS: de l’1 de març fins a l’1 d’abril
FESTIUS: dilluns 10 d’abril, dilluns 1 de maig i dilluns 5 de juny
Divendres 23 de juny el centre romandrà obert de 9.00 a 14.00 h.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
 
Per formalitzar les inscripcions heu de 
seguir la normativa següent:
• Es considera que la plaça està ocu-
pada 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 de l’ 1 de març.
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’utilit-
zar una altra adreça electrònica.
• La direcció del centre es reserva el 
dret de suspendre les activitats que 
no tinguin un nombre mínim de par-
ticipants.
• Les persones que estiguin a l’atur 
tenen una subvenció del 50% en el 
preu d’un taller en el trimestre actu-
al presentant la vida laboral (de l’úl-
tim 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 te-
nen 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.
• El període de devolucions és de l’1 
de març fins l’1 d’abril de 2023. Les 
devolucions amb justificant mèdic, 
que demostri que no poden fer el ta-
ller només es faran fins dissabte 15 
d’abril del 2023. Si s’ha assistit a la 
primera sessió, es retornarà la part 
proporcional de l’import. Passades 
aquestes dates i iniciada l’activitat, no 
es retornarà en cap cas l’import de la 
inscripció.
• En el cas dels tallers que s’hagin 
d’anul·lar pel fet de no tenir un nom-
bre mínim de participants, es tornarà 
íntegrament el preu del taller corres-
ponent.
• La direcció del centre es reserva el 
dret a canviar el professorat en cas 
necessari.
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INSCRIPCIONS ABRIL-JUNY

• Cal tenir present que mentre el cen-
tre estigui obert al públic no s’inter-
rompran els tallers presencials, tret 
que les mesures de prevenció de la 
covid-19 indiquin noves restriccions 
de l’activitat.
• El material fungible que sigui ne-
cessari 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 per-
sonal i les produccions de les perso-
nes usuàries.
• Les persones que n’acompanyin 
d’altres amb discapacitat que neces-
sitin suport per fer l’activitat estan 
exemptes del pagament de l’activitat.
• Totes les persones que pateixin al-
guna malaltia relacionada amb la pèr-
dua de la memòria, un trastorn o que 
segueixin algun tipus de tractament 
que pugui alterar la seva capacitat 
psicomotriu o cognitiva han de comu-
nicar-ho a l’hora d’inscriure’s a un ta-
ller, per tal d’informar-ne el professo-
rat. La direcció del centre en declina 
tota responsabilitat, de manera que 
és aconsellable que vagin acompa-
nyades quan entrin i surtin de l’aula 
on s’imparteix l’activitat.
• 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 proporci-
onal a les sessions fetes virtualment.
• El centre es fa responsable de com-
plir la normativa sanitària vigent.

MESURES HIGIÈNIQUES

A continuació es detalla el protocol 
d’higiene del centre cívic Josep M. 
Trias i Peitx:
• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre hi ha un dis-
pensador de gel hidroalcohòlic.
• Les classes d’activitat física es de-
senvolupen sense calçat de carrer. 
Podeu portar mitjons o calçat que no-
més feu servir per a l’activitat.
• Les persones inscrites a tallers que 
utilitzin material del centre (màrfe-
gues, peses, pilotes, cavallets, etc.) 
s’han de responsabilitzar de desin-
fectar-lo en acabar la classe (amb 
els productes de neteja que hi ha a 
l’aula).


