
INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS 2021 – 
2022

Dades personals:

Adreça electrònica: *

Nom i cognoms: *

DNI: *

Direcció: *

Codi postal: *

Població: *

Data de naixement (00/00/0000): *



CURSOS I TALLERS 

Podeu escollir una o vàries opcions *

CONFERÈNCIES

ESCOLLIR NOM DE LA CONFERÈNCIA PREU

Internet segura Gratuït

Emocions i relacions saludables Gratuït

Banc del temps Gratuït

Aules a la carta Gratuït



SALUT

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Ioga (Hatha) 28 € / mensuals

Balls en línia 10 € / mensuals

Pilates 26 € / mensuals

Mindfulness 20 €

Gimnàstica hipopressiva 30 € / mensuals

Esquena sana 28 € / mensuals



FORMACIÓ

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Formació per a adults 20 € / curs

Grup de conversa-català 20 € / curs

Anglès per adults / iniciació 26 € / mensuals

Anglès per adults / II nivell 26 € / mensuals

Anglès per adults / III nivell 26 € / mensuals

Francès per a viatgers 26 € / mensuals

Curs de Pitinglish 22 € / mensuals

Curs d’iniciació a la llengua de 
signes catalana

55 € / mensuals



LLEURE I ARTS APLICADES

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Taller de cistelleria 40 € / material 
inclòs

Taller de macramé 20 € / material 
inclòs

Curs de pintura Concretar amb l’entitat 
que el realitza

Curs de confecció Concretar amb l’entitat 
que el realitza

Taller de sabó artesanal 15 €

Flors de Bach 30 €

Higiene sostenible amb 
aromateràpia

15 €

 
Taller de ceràmica 20 €



Curs de patchwork 30 € / mensuals

Porta espelmes de nadal 20 € / material 
inclòs

Curs de circ 25 € / mensuals

Introducció a la joieria 30 €

Scrapbooking 30 €

Iniciació a la màquina de cosir 25 €

Tió de ganxet 20 € / material 
inclòs

Sevillanes i flamenco 30 €

Usos de medicinals i culinaris de 
les plantes del nostre entorn

20 €

Curs de defensa personal 
femenina

10 €



Curs de salsa 20 € / mensuals



CUINA

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Fem pa a casa 15 €

Fem conserves! 10 €



INFANTIL

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Fem un arbre de nadal! 12 €

Cuina infantil: avui cuino jo!!!
13 € (1 d’octubre)

25 € (5 i 12 de 
novembre)

Creació d’un pessebre de paper 8 €



TALLERS PER A JOVES

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Taller de manga xpress (Nivell 
inicial)

20 €

Taller de manga xpress (Nivell 
avançat)

30 €



NOVES TECNOLOGIES PER A JOVES

ESCOLLIR NOM DEL CURS PREU

Taller d’iniciació a la il·lustració 
digital amb Clip Studio

40 €



Observacions (horari, nivell...):

INSCRIPCIONS

Omplir  el  full  d’inscripció  amb  els  cursos  i  tallers  que  sol·liciteu. 
Després  s’ha  de  fer  una  instància  genèrica  de  la  inscripció  a 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala
/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?
codent=782&FIL_WTXIDTRAM=D41F68E5D9DB4A09A1A5F3A79E383B
FD&INF_WTXNOMTAB=F00000009&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSE
RT=F00000009&INF_WTXNOMTRA=Inscripci%F3%20a%20activitats
%20esportives%20i%20de%20lleure.

En breu, rebreu un correu en resposta a la sol·licitud.
Finalment, si heu estat acceptat al curs o taller es porta a terme el 
pagament. 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=782&FIL_WTXIDTRAM=D41F68E5D9DB4A09A1A5F3A79E383BFD&INF_WTXNOMTAB=F00000009&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000009&INF_WTXNOMTRA=Inscripci%F3%20a%20activitats%20esportives%20i%20de%20lleure
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=782&FIL_WTXIDTRAM=D41F68E5D9DB4A09A1A5F3A79E383BFD&INF_WTXNOMTAB=F00000009&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000009&INF_WTXNOMTRA=Inscripci%F3%20a%20activitats%20esportives%20i%20de%20lleure
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=782&FIL_WTXIDTRAM=D41F68E5D9DB4A09A1A5F3A79E383BFD&INF_WTXNOMTAB=F00000009&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000009&INF_WTXNOMTRA=Inscripci%F3%20a%20activitats%20esportives%20i%20de%20lleure


FORMA DE PAGAMENT

El número de compte per fer la transferència es el següent:

ES89 0182 5595 46 0010198009
(Número de compte dels cursos i tallers)

En aquest apartat adquiriu el compromís d'abonar els imports corresponents 
de la quota trimestral i / o matrícula.

IMPORTANT: En el pagament posar el nom del curs, nom i cognoms 
de  la  persona  que  el  realitzarà.  A  posteriori,  s’ha  d’enviar  el 
justificant de pagament a centrecivic@sarriadeter.cat per formalitzar 
la inscripció.

mailto:centrecivic@sarriadeter.cat
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