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PROCÉS DE MATRICULACIÓ CURSOS ESPIGA  2021/2022

TEATRE INFANTIL I JUVENIL, CANT, ESCACS

1.- Per matricular-se als cursos, cal ser soci de l’Espiga. 
Si no sou socis, teniu diverses opcions.

a) Si l’alumne del curs és menor de 14 anys, podeu triar entre fer soci a l’alumne com a soci infantil (60 €
any) o fer-vos socis un dels pares/tutors per 150 € any. Un pare/mare/tutor soci de l’Espiga pot tenir tots 
els seus fills inscrits a l’Espiga.

b) Si l’alumne té entre 14 i 21 anys, ha de fer-se soci juvenil (75 € anuals).

c) Si l’alumne té més de 21 anys, ha de fer-se soci de número (150 € anuals).

d) Si teniu un familiar que JA és soci de l’Espiga, podeu triar la opció de soci familiar (75 € anuals) i es 
carregarà al compte del soci ja actiu.

Un cop omplert el full d’alta com soci, seguir amb la inscripció al curs. 

2.- Cal omplir el full d’inscripció al curs i portar-lo a l’Espiga, juntament amb el 
full d’alta de soci si sou socis nous (veure punt 1).

Excepció: Si voleu apuntar-vos al COR Infantil i Juvenil FARISTOL de l’Espiga, heu de contactar amb 
l’Elisenda Saladrigues: 655.628.075, faristol.escolacoral@gmail.com

CALENDARI DE CURSOS (Confirmar sempre amb el vostre professor)

1r trimestre: 1 d’octubre a 22 de desembre. Del 23/12/2021 al 09/01/2022 NO HI HA CURSOS. 
FESTIUS:  12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 7 i 8 de desembre de 2021.

2n trimestre: 10 de gener a 8 d’abril. Del 09/04/2021 al 18/04/2021 NO HI HA CURSOS.

3r trimestre:  19 d’abril a 22 de juny. FESTIU: 6 de juny de 2021.

TELÈFONS I EMAIL D’INTERÈS  (I per demanar més informació)
Coordinador de l’Espiga:  info@espigadelescorts.cat – 93.419.44.20

Professora de Teatre: Carolina Gilabert: 680.474.080 – caro@espigadelescorts.cat 
Professor d’Escacs: Guillem Mut 651.304.562 – escacs@espigadelescorts.cat
Cor Faristol L’Espiga: Elisenda 655.628.075  – faristol.escolacoral@gmail.com 
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