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Benvolgut/da alumne/a, 

 

Com a cada final de curs us animem a continuar realitzant tallers a l’escola, si voleu continuar assistint als Tallers 

d’adults de l’EMAD el curs 2022-2023, haureu de presentar la butlleta de matriculació que adjuntem al final 

d’aquesta carta a la Secretaria de l’Àrea d’Educació, al carrer Negociant 79, abans del 22 de juny o per mail a 

emad@ajlagarriga.cat. Marqueu amb una “X” el grup en el qual voleu continuar matriculats/ades i signeu la butlleta. 

Si desitgeu un canvi de grup marqueu la casella que desitgeu i us confirmarem la plaça a partir del 27 de juny.  

 

Us recordem que cal adreçar-se a la secretaria, amb la documentació pertinent per sol·licitar qualsevol reducció en 

les tarifes o la tarifació social. 

 

Us tornem a recordar la importància de gestionar les baixes complint els períodes establerts:Recordeu que 

qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s'ha de notificar a Secretaria abans del dia 10 del mes en curs, 

perquè no es cobri el rebut del mes següent. La notificació de baixa s'ha d'efectuar, mitjançant imprès oficial signat, 

al personal de Secretaria de l’EMAD (es pot sol·licitar i lliurar l’imprès per correu electrònic amb confirmació de 

rebuda a emad@ajlagarriga.cat). D'altra manera es cobrarà la mensualitat del mes següent. 

 

LA PRESENTACIÓ DE LA BUTLLETA IMPLICA LA MATRICULACIÓ DE L’ALUMNE/A EN EL CURS VINENT. NO ES 

CONSIDERARÀ MATRICULAT NINGÚ QUE NO HAGI PRESENTAT LA BUTLLETA A SECRETARIA ABANS DEL DIA 

ESMENTAT. EN CAP CAS ES RETORNARAN QUOTES INICIALS D’ESTUDIS I TALLERS. (Recordeu que per a tots els 

tràmits, heu de passar per Secretaria). 

La quota inicial es girarà juntament amb la primera mensualitat. 

 

 

Equip directiu de l’EMAD  

La Garriga, 13 de juny de 2022        (Exemplar per l’alumnat) 

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i 

 dimecres de 15 a 18.00h (a partir del 23 de juny només matins)  Tancat del 23 de juliol al 31 d’agost 
 

MATRÍCULA DELS TALLERS D’ART PER ADULTS curs 2022-23 

En/Na ______________________________________________________ em matriculo, al curs 2022-23, de: 
 
 Dibuix i Pintura, dimarts de 9.30 a 12.30 h         Ceràmica i torn, dilluns de 16 a 18h 

 Dibuix i Pintura, dijous de 18 a 21h          Ceràmica i torn, dimarts de 18 a 20h 

 Dibuix i Pintura, dijous de 9.30 a 12.30h              Ceràmica i torn, dijous de 11 a 13h 

 Tèc. pictòriques, dimecres de 17 a 20h         Ceràmica i modelat, dimecres de 10 a 12h 

 Tèc. gràfiques-gravat, dilluns de 18 a 21h        Ceràmica i modelat, divendres de 16 a 18h 

 Baixa                

Amb la meva signatura deixo constància que: 

a)Conec i accepto el procés de cobrament de rebuts i em comprometo a satisfer les quotes del curs. 

b)Conec el procés de tramitació de baixes dels tallers. 

c)Accepto que en cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers. 

Titular del compte bancari (nom i cognoms): __________________________________________________________ 

e-mail de contacte(escriviu en majúscules)____________________________________________________________ 

Signatura i data: 


