
Curs 2019/20 

CALENDARI   INSCRIPCIONS  
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes  

 
Les inscripcions a cada curs s’obriran els dies  indicats a continuació. La inscripció es tancarà quan es completen les places 
disponibles. En eixe cas passareu a formar part d’un llistat de reserva. 
 

Com a norma general s’obrirà abans la inscripció per internet (www.consellepa.vinaros.es) els dies que s’indiquen. En tot cas es 

reservarà un mínim del 25% de les places per a la inscripció presencial a l’oficina.   

 

*ATENCIÓ GIMNÀSTICA 3A EDAT (Grups professora Pili Guart): matrícula al Consell Municipal d’Esports de 16.30 a 19.30h:  del 9 al 11 de 
setembre alumnat de l’any anterior, 12 de setembre alumnat nou. (Consulteu full informatiu) 
 

9 de setembre   
  

10 de setembre  
S’obre inscripció per 

internet dels  cursos de: 
CASTELLÀ PER A 

ESTRANGERS  
Se abre inscripción por 

internet de los cursos de 
CASTELLANO PARA 

EXTRANJEROS 

11 de setembre                    
S’obre inscripció per 

internet dels  cursos 

d’INFORMÀTICA, 

TELÈFONS I TAULETES, 

FOTOGRAFIA , 

ANGLÉS, FRANCÉS I 

ALEMANY              

12 de setembre 
de  16 a 20h 

S’obre inscripció a 

l’oficina  dels cursos de: 
CASTELLÀ PER A 

ESTRANGERS 

Se abre inscripción en la 

oficina de los cursos de 

CASTELLANO PARA 

EXTRANJEROS 

13 de setembre   
S’obre inscripció per 

internet  dels  cursos de  

VALENCIÀ  i 

d’ENTRENAMENT DE 

LA MEMÒRIA  

 

  

16 de setembre 
d’11 a 14h 

 S’obre inscripció a 

l’oficina dels cursos  de 

VALENCIÀ  

17 de setembre 
d’11 a 14h  
S’obre inscripció a 

l’oficina dels cursos 

d’ENTRENAMENT DE 

LA MEMÒRIA 

18 de setembre                    19 de setembre 
de  16 a 20.30h 

S’obre inscripció a 

l’oficina  dels CURSOS 

D’INFORMÀTICA, 

TELÈFONS I TAULETES, 

FOTOGRAFIA , 

ANGLÉS, FRANCÉS I 

ALEMANY 

20 de setembre   
S’obre  inscripció  per 

internet dels CURSOS DE 

COSTURA, BOIXETS, 

RESTAURACIÓ DE 

MOBLES, PINTURA 

SOBRE TELA, CUINA  i 

ALTRES ACTIVITATS 

MANUALS 

23 de setembre   
d’11 a 14h  

S’obre  inscripció  a 

l’oficina  dels CURSOS 

DE COSTURA, BOIXETS, 

RESTAURACIÓ DE 

MOBLES, PINTURA 

SOBRE TELA, CUINA  i 

ALTRES ACTIVITATS 

MANUALS 

24 de setembre   

 

 

25 de setembre   

 

26 de setembre   

 

27 de setembre   

 

Més endavant s’informarà sobre la inscripció als cursos de pràctica esportiva, 

de balls i de música  

 



 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 
 
En els casos que s’indica la possibilitat d’inscripció en línia (per internet), podreu fer-ho a l’enllaç que trobareu a 

www.consellepa.vinaros.es a partir de cada data concreta.  Caldrà tindre en compte que cal disposar d’una adreça 

de correu electrònic, on automàticament rebreu el full que haureu d’imprimir per fer l’ingrés (vigileu de posar 

correctament l’adreça) 

Les inscripcions s’ompliran degudament i es pagaran en el termini que s’estableix en cada full concret 

d’inscripció.  

Llocs de pagament: 

-  En efectiu: CAIXA VINARÒS, a qualsevol de les dues oficines C/ S. Cristòfol, 19  o Av/ Barcelona, 2. Us atendran 
de dilluns a divendres de 8.30h a 14h. A partir de novembre també algunes vesprades. Si feu el pagament per 
transferència des d’alguna altra entitat bancària caldrà que ens porteu el justificant a l’oficina del Consell 
Municipal d’FPA (o a l’adreça electrònica consell.fpa@vinaros.es) dins del període de pagament.  
 

- Amb targeta bancària: a l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà) al costat de l’Ajuntament (Pl. Jovellar, 

2). T’atendran de dilluns a divendres de 9h a 14h. Recorda que si et fas soci/a, la quota de l’Associació d’Alumnes 

NOMÉS es pot pagar a Caixa Vinaròs. 

- Per internet: no oblideu posar al concepte el nom del curs i de la persona que es matricula, si opteu per pagar 

per internet. Feu-nos arribar una còpia del pagament i del full d’inscripció a l’adreça: consell.fpa@vinaros.es  dins 

del període establert de pagament. Si no ho feu així la matrícula no serà vàlida.  

La matrícula no és definitiva fins que no es paguen les taxes. El pagament ha de fer-se obligatòriament dins el 

període assignat. 

Una persona podrà inscriure a un màxim de dues persones per curs. 
 
Les taxes només es retornaran bé per causes motivades per la mateixa organització (anul·lació de cursos o canvis 
d’horaris), bé perquè l’interessat es done de baixa abans del començament del curs, amb substitució de la seua 
plaça (només per a aquells cursos amb una taxa superior a 15€).  
 
El Consell Municipal d’FPA es reserva el dret de fer qualsevol canvi o modificació sobre la programació i en aquest 
cas posarà en avís a les persones interessades.  

 
 

Més informació:  
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 

  Antiga escola Sant Sebastià.  Av. Colom s/n 964 40 74 93    
consell.fpa@vinaros.es     www.consellepa.vinaros.es 

Facebook: “Consell Epa Vinaròs” 
 

Horari habitual d’atenció al públic: 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h 

Dijous de 17 a 20h 

http://www.consellepa.vinaros.es/
mailto:consell.fpa@vinaros.es
http://www.consellepa.vinaros.es/

