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CREART 
 -  Activitat extraescolar d’Arts Escèniques - 

 

NORMATIVA 
 

L’activitat extraescolar d’Arts Escèniques va dirigit a joves nascuts entre els anys 2000 

i 2005 (de 13 a 18 anys) i es durà a terme durant el curs escolar 2019-2020 com 

activitat extra-escolar i seguint la següent temporalitat: 

 Cada divendres laborable de les 18.00 a les 20.00h.  

 Lloc:  INS Esteve Albert 

 Inici: 11 d’octubre del 2019 // Finalització: 12 de Juny del 2020 
 

Les places són limitades (un màxim de 16 participants*) i es respectarà el rigorós 

ordre d’inscripció.  

El preu de la matrícula serà de 21,65€ i la quota mensual serà de 31,96€ tenint en 

compte l’ordenança OF-60: Preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments 

especials en establiments municipals. Activitats esportives. 

D’acord amb l’ordenança s’aplicarà el 15% de descompte per família nombrosa o 

monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet). La família amb un fill amb NEE 

(necessitats educatives especials) es considerarà com a família nombrosa. Caldrà 

lliurar la documentació corresponent que ho acrediti. 

El pagament de la mensualitat es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. 

El període d’inscripcions serà  del 23 de setembre al 7 d’octubre 2019 (ambdós 

inclosos).  

El full d’inscripció es podrà recollir a l’OAC de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

o descarregar-lo a la pàgina web www.svmontalt.cat. L’horari d’atenció de l’OAC és de 

dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dimecres de 16:00 a 19:30h. 

La reserva de la plaça es realitzarà una vegada es presenti, a l’OAC de l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt, el full d’inscripció.  

Abans de començar l’activitat es farà una reunió informativa per tal d’informar sobre 

l’organització i funcionament del projecte.  

 

*Nota: l’equip de coordinació es reserva el dret de valorar la possibilitat d’ampliar les places en 

el cas que sigui necessari així com la possibilitat d’incorporar a persones participants un cop 

iniciada l’activitat 

http://www.svmontalt.cat/

