Informació general - Curs 2022-2023

TALLERS ANUALS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

El període d’inscripció en línia s’obrirà a partir de l’1 de setembre
a les 17 h a: www.centrecivicporqueres.cat

Cal omplir el formulari d’inscripció a través de:
www.centrecivicporqueres.cat

Si teniu algun problema a l’hora de fer la inscripció, us atendrem presencialment, a secretaria o bé per telèfon en horari d’obertura.

Un cop feta la inscripció en línia rebreu un correu automàtic del tràmit. En menys de 48h se us comunicarà a través de correu electrònic
la disponibilitat de places de la inscripció realitzada i si heu estat
admesos al grup.

CALENDARI
El curs 2022-23 presenta alguns canvis de calendari:
Les classes dels tallers anuals comencen el 19 de setembre per a tot
l’alumnat. El curs finalitzarà el 2 de juny per als tallers anuals d’adults,
per a joves (teens) i per als d’en família (comparteix en família). Els tallers anuals infantils (mainada activa) finalitzaran el curs el 22 de juny.
El calendari de festius seguirà el calendari escolar 2022-2023 (exceptuant els dies festius de lliure disposició del centre).

Per formalitzar la inscripció s’ha de realitzar el pagament de la
matrícula mitjançant targeta bancària i facilitar l’IBAN per a la domiciliació bancària, presencialment, a la secretaria del Centre Cívic
de Porqueres dins els període que se us ha especificat per correu
electrònic. El pagament de la matrícula marcarà l’ordre d’inscripció.
Si no feu el pagament de la matrícula dins el termini que s’ha comunicat en el correu electrònic, perdreu l’ordre d’inscripció i no es podrà
garantir la disponibilitat de la plaça assignada.

Dies festius del curs 2022-2023: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 7 i 8
de desembre, del 22 de desembre al 6 de gener (vacances de Nadal),
del 3 al 10 d’abril (vacances de Setmana Santa), 1 i 22 de maig.

La domiciliació mensual de la quota del taller es farà efectiva abans
del dia 10 de cada mes d’octubre, novembre, desembre, gener, febrer,
març, abril, maig i juny*. (*En el cas dels tallers anuals “mainada activa”.)

Els dies de classe que coincideixin amb festivitats no es recuperaran.

Si us voleu donar de baixa, heu de comunicar-ho a Secretaria abans
del dia 20 del mes anterior. En cas que no s’hagi presentat la baixa
abans del dia 20, se us domiciliarà la quota del mes següent.

MATRÍCULA
La matrícula formalitza la vostra inscripció al curs 2022-23 i us garanteix els drets com a usuaris del Centre Cívic. Encara que feu més d’un
taller, la matrícula només s’ha de pagar un cop. Aquesta taxa és de
pagament obligatori i no es retornarà en cap cas.
La matrícula només és obligatòria pels tallers anuals i per poder
accedir al Rocòdrom. La resta de d’activitats o formacions estan
exemptes de pagar matrícula.
Si completeu l’últim trimestre del curs, us donarem la possibilitat de reservar
plaça i gaudir d’un descompte en la matrícula per al pròxim curs 20232024.

Si us doneu de baixa i després us voleu tornar a donar d’alta dins
el mateix curs 2022-2023, haureu de tornar a abonar la matrícula
íntegra.
Els rebuts que es retornin s’hauran de pagar de manera presencial
a la Secretaria juntament amb els costos de devolució. Si la persona
no paga el rebut, se la podrà expulsar de les classes fins que no s’hagi
pagat.
El Centre Cívic de Porqueres es reserva el dret de modificar els
horaris i els grups d’acord amb les inscripcions. Si en alguna classe no
s’arriba al mínim d’alumnes inscrits, es reserva el dret de no portar-la
a terme.

Tarifes
HORARIS
Matrícula adult (Més de 25 anys): 30 €
Matrícula infantil (fins a 12 anys): 20 €
Matrícula familiar (adult + infant mateixa unitat familiar): 40 €
Suplement de 20 € per a cada membre de la família. La unitat familiar
ha de domiciliar les quotes dels tallers en un mateix compte corrent.
Matrícula juvenil (de 13 a 25 anys) - Gratuïta. Subvencionada per
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Porqueres.
Descomptes
5 % de descompte, si feu 2 tallers anuals.
10 % de descompte, si feu 3 tallers anuals.
20 % de descompte, si feu 4 tallers anuals.
10 % de descompte, si una unitat familiar fa un total de 4 tallers
anuals. Els tallers en família comptabilitzen com a un únic taller.

Secretaria
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Dilluns de 9 a 12 h
Rocòdrom
De dimarts a divendres de 16 a 20.30 h amb reserva prèvia.
Dilluns a la tarda tancat.
Consulta la normativa d’accés al rocòdrom i reserves a:
www.centrecivicporqueres.cat
El Bar del Cívic
De dilluns a diumenge a partir de les 7 h
Esmorzars, dinars i sopars.
661 798 191 / @elbardelcivic

Aquest descompte s’aplicarà a la quota mensual.
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NOVETATS
“Dona-li la volta!” i “El Cívic a l’aire lliure”
Enguany hi haurà novetats respecte a l’oferta formativa, ja que desapareixerà el monogràfic del mes, però us proposem un nou projecte:
“Dona-li la volta!”, una programació de tallers i activitats que reflexionen sobre un tema amb la voluntat de crear consciència crítica i
contribuir a transformar una mica la nostra comunitat.
Aquesta programació s’allargarà durant tot el curs i la primera edició
serà sobre “Les 5 R de l’ecologia (Reduir - Reciclar - Reutilitzar Reparar - Recuperar)”.
L’altre canvi important serà la reducció del curs dels tallers anuals,
exceptuant els infantils de “mainada activa”, ja que acabaran les classes el 2 de juny. Això no vol dir que acabem l’activitat, perquè amb “El
Cívic a l’aire lliure”, us proposarem una programació que es durà a
terme al juny i que ha estat pensada precisament per aprofitar el bon
temps, les hores de sol i les ganes de gaudir de l’aire lliure.
Els tallers i les activitats d’aquestes noves iniciatives formatives estan
exemptes de matrícula i es presentaran durant el curs.
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