CREA, JUGA
I APRÈN!

VINE A FER

D’ARTISTA!

Escola d’Art i Creativitat
del Gironès

VINE A FER D’ARTISTA!
El període d’inscripcions a l’Escola d’Art i
Creativitat del Gironès per al curs
2022/2023 és de l’1 de juny al 24 de
setembre de 2022.
Inscripcions en línia:
escoles.gironescultura.cat
Per a qualsevol dubte:
972 213 262 · cultura@girones.cat

MATRICULACIÓ
INSCRIPCIONS:
El període d’inscripcions a l’Escola d’Art i Creativitat del
Gironès per al curs 2021/2022 és de l’1 de juny al 24
de setembre de 2022.
DE L’1 AL 15 DE JULIOL:
Tenen preferència els alumnes ja matriculats al curs
2021/2022, i a partir del 16 l’accés és per data
d’inscripció per a tothom. Si se supera la capacitat
màxima de l’aula es passarà a formar part de la llista
d’espera.
PREU:
23 euros al mes.

Curs 2022-2023

MATRÍCULA:
23 euros. Posteriorment es cobraran vuit domiciliacions
mensuals.

Fornells de la Selva
Quart

EDAT D’INSCRIPCIÓ:
De 10 a 16 anys (segons l’aula) complerts entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2022.

De 4 a 16 anys

FORNELLS DE LA SELVA
Centre Cívic i Cultural La Sitja
AULA A
(de 5 a 7 anys)
Divendres, de 17 a 18.30 h
AULA B
(de 8 a 16 anys)
Divendres, de 17 a 18.30 h

QUART
Estació Jove
AULA A
(de 4 a 7 anys)
Dimecres, de 16.45 a 18.15 h
AULA B
(de 8 a 12 anys)
Dilluns, de 16.45 a 18.15 h

MESURES DE SEGURETAT
El curs 2022/2023 s’adaptarà a les condicions de seguretat que
siguin d’obligat compliment per a les activitats educatives extraescolars, arran de la crisi sanitària.
Abans de començar el curs, a finals de setembre, us informarem de
les condicions de seguretat vigents per al mes d’octubre i següents.
La inscripció us permet reservar plaça a l’espera de les indicacions del
mes de setembre i possibles modificacions del màxim d’alumnes per
classe que siguin vigents. En cas de modificació del màxim d’alumnes
per classe, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. No es farà cap
cobrament abans d’iniciar el curs.

Organitzen: Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament de Fornells de la Selva i
Ajuntament de Quart.

