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PREINSCRIPCIONS ACTIVITATS I TALLERS  
PRIMAVERA 
CURS 2022-2023 
PRIMAVERA 2023 
PREINSCRIPCIONS ALS TALLERS del 3r TRIMESTRE. 
 
Casal Municipal de la Gent Gran Les Magnòlies 
C/Progrés, 1 
08757 Corbera de Llobregat 
93 650 17 06  /  620 057 241 (exclusiu per missatgeria de WhatsApp). 
cggmagnolies@gmail.com 
 
PREINSCRIPCIONS: del 27 de maç al 29 de març es realitzaran les preinscripcions de manera presencial al Casal 
en horari de tarda. 
 
Es podrà sol·licitar plaça d’aquells tallers que siguin trimestrals, també dels anuals que tinguin places 
disponibles i es podrà sol·licitar entrar en llista d’espera dels tallers anuals que estiguin plens. 
 
Recordem que la plaça dels tallers trimestrals no es manté i que la vigència de les llistes d’espera és 
trimestral. 
 
Per a poder participar en les preinscripcions serà necessari HAVER-SE INSCRIT PRÈVIAMENT COM A USUARI 
DEL CASAL i disposar del carnet i número d’usuari (és totalment gratuït).    
Per a inscriure’s com a usuari del Casal i sol·licitar el carnet s’ha de demanar cita prèvia al Casal. 
 
TORNS DE PREINSCRIPCIONS: podeu consultar la taula de torns de preinscripcions telefònicament o als cartells 
penjats a l’equipament i a les xarxes socials del Casal. Aquests torns estan organitzats per ordre alfabètic. Hi 
haurà un dia de torn extraordinari destinat a aquelles persones que no hagin pogut assistir al torn assignat per 
motius degudament justificats. 

 TARDES 
 DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 

HORA PRIMER 
COGNOM 

SEGON 
COGNOM 

PRIMER 
COGNOM 

SEGON 
COGNOM 

PRIMER 
COGNOM 

SEGON 
COGNOM 

17:00 A A-Z G A-Z P A-Z 
17:30 B A-Z H A-Z R A-Z 
18:00 C A-Z I, J A-Z S A-Z 
18:30 D A-Z L A-Z T, U, V A-Z 
19:00 E A-Z M A-Z W, X, Y A-Z 
19:30 F A-Z N, O A-Z K, Q, Z A-Z 

 
*El Casal es reserva el dret de modificar els torns d’inscripcions, assignant un altre dia, en el cas d’haver  
d’evitar possibles aglomeracions. 
 
SORTEIG i COMUNICACIÓ: el dia 30 de març es realitzarà un sorteig aleatori per tal d’adjudicar les places de 
cadascun dels tallers trimestrals que passin d’aforament i tinguin llista d’espera. Només es podrà optar a un 
màxim de dos tallers per persona. Les persones adjudicades amb plaça seran avisades a través de missatge de 
WhatsApp o telefònicament. 
 
Si no rebeu cap comunicació per part del Casal vol dir que no teniu plaça adjudicada.  
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NORMATIVA 
 

 Per a poder participar en els tallers i activitats que es realitzin al Casal serà necessari estar inscrit com a 

usuari del Casal, de manera totalment gratuïta, i disposar del Carnet d’usuari. 

 La preinscripció és unipersonal i es fa mitjançant el número d’usuari del Casal. 

 Cada persona ha de venir en el seu torn assignat per tal de preinscriure’s. 

 Cada usuari del Casal pot preinscriure’s a tots els tallers als quals vulgui optar a plaça, indicant l’ordre de 

preferència. Però només es tindrà accés a dos tallers com a màxim si tenen llista d’espera.  

 No és permès d’apuntar-se a diferents nivells dins de la mateixa temàtica de taller en un mateix trimestre. 

 La plaça d’alguns dels tallers és únicament trimestral, obrint noves places al següent trimestre. 

 La vigència de les llistes d’espera serà  trimestral. 

 El Casal es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si no s’arriba a un mínim de persones inscrites. 

 Es prega puntualitat en els tallers. En cas de no venir o venir més tard, cal posar-se en contacte amb el 

Casal per tenir-ne constància. 

 Tres faltes d’assistència seguides no justificades suposarà la pèrdua de la plaça. El 50% de faltes en un 

trimestre suposarà la pèrdua de la plaça per tal de garantir el bon seguiment de l’activitat.  

 La programació pot patir canvis al llarg del curs.  

 Per a més informació pot adreçar-se al punt d’informació del Casal, presencialment, telefònicament, per 
correu electrònic o a través del servei de missatgeria de WhatsApp.  

 


