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Benvolgudes famílies, 

 

Us comuniquem que, per tenir plaça al Taller de plàstia d’infants i joves de l’EMAD pel 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 del Negociant, núm. 79, abans del 22 de juny, o per mail a emad@ajlagarriga.cat. Heu de marcar amb una “X” 

el curs on voleu matricular el/la vostre/a fill/a i signar la butlleta. En el cas que s’hagi produït algun canvi en les 

vostres dades, tant personals com bancàries, haureu d’adjuntar una fotocòpia del  document el mateix dia que 

entregueu la butlleta. 

 

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. 

 

Us recordem que  les classes són al carrer Can Xic Corder, núm.3 bis!  

 

Cordialment,  

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 DEL TALLER D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A INFANTS I JOVES curs 2022-23 

En/Na __________________________________, com a pare, mare o tutor, matriculo el/a la meu/va fill/a 

_______________________________________  al curs 2022-2023, de: 

 
 P3 dimarts 17.00 a 18.30h      4t – 6è dilluns 18.30 a 20h 

 P4-P5 dilluns 17.00 a 18.30h       4t – 6è dimecres 18.30 a 20h 

 P4-P5 dimecres 17.00 a 18.30h                                Joves de la ESO  dilluns 18.30 a 20h 

 1r – 3r dilluns 17.00 a 18.30h                                Joves de la ESO dimecres 18.30 a 20h 

 1r – 3r dimecres 17.00 a 18.30h     Taller familiar (des de P3) dilluns 17 a 18.30h 

 Baixa                    Plàstica en anglès(1r -6è)dimarts 17.00 a 18.30h 

                
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): ________________________________________ 

Signatura i data: 


