Benvolguts/des,
El Centre de formació teatral El Galliner obre preinscripcions per al curs vinent en tots
els cursos per a menors d’edat (de 4 a 17 anys):

Preinscripcions per al curs 2019/2020
Només en cursos per a menors d'edat
Del 13 al 26 de maig
Preinscripcions
Del 3 al 5 de juny
Comunicació de la plaça assignada
Del 6 al 21 de juny
Inscripcions a la Secretaria de l'Escola

Preinscripcions a www.elgalliner.cat
IMPORTANT: llegiu amb atenció la informació següent, abans de fer la preinscripció, per
evitar malentesos i saber quins són els vostres drets i deures.
Feu la preinscripció del vostre fill/a al curs i grup desitjat a través de la nostra web. A tots els cursos
trobareu un enllaç per accedir al formulari de preinscripció.
No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora. Mentre s’hagi fet entre el 13 i el 26 de maig
(ambdós inclosos) n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de privilegi.
Podeu triar fins a 3 opcions, ordenades per preferència. No cal que les marqueu totes 3 però és
recomanable per si no obteniu plaça en la primera opció escollida.
Cal que ompliu tots els camps obligatoris del formulari. El sistema no validarà la preinscripció si en
queda algun de buit.
Em vull apuntar a més d’un curs: si una mateixa persona vol inscriure’s en dos cursos o grups
diferents caldrà que faci dues preinscripcions diferents.
Un cop completada la preinscripció rebreu, de forma instantània, un correu de confirmació, amb la
vostra preinscripció adjunta. El rebreu a la direcció de correu electrònic que heu indicat a la
preinscripció. Assegureu-vos d’escriure-la correctament.
Si no rebeu la notificació comproveu la vostra bústia de correu no desitjat. En última instància,
poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Escola i us farem arribar la preinscripció.
Heu de fer un canvi en una preinscripció?: cal anul·lar-la (enviant un correu a
elgalliner@elgalliner.cat) i fer-ne una de nova. Els tutors de les persones inscrites són les
responsables, en última instància, de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament.
En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera
presentada i les anteriors no es consideraran ni computaran.
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LA INSCRIPCIÓ
Criteris per a l’adjudicació de places: Les places són limitades. En els cursos que el nombre de
sol·licituds superi el de places tindran preferència els alumnes del curs actual (i germans) i la resta de
places s’adjudicaran per sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori. El sorteig es farà sempre
entre les sol·licituds presentades en primera opció. Si un cop fet aquest sorteig no s’entra a la primera
opció escollida mirarem si queden places lliures en les altres opcions. Si tampoc hi ha places lliures,
passareu a la llista d’espera de la primera opció escollida.
Canvi d’una plaça assignada: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu canviar de grup o de
curs només serà possible si queden places lliures al nou curs/grup escollit. Si no en queden passareu a
la cua de la llista d’espera del curs/grup sol·licitat.
Renúncia a una plaça assignada: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi,
caldrà que ho notifiqueu per escrit o per correu electrònic a elgalliner@elgalliner.cat el més aviat
possible per donar opció als alumnes en llista d’espera.
Del 3 al 5 de juny rebreu, al correu de contacte indicat a la preinscripció, un missatge anunciant-vos
la plaça assignada, Si no rebeu la notificació comproveu la vostra bústia de correu no desitjat. En
última instància, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Escola (t. 972 20 58 84).
Del 6 al 21 de juny haureu de passar per la Secretaria de l’Escola* a lliurar el formulari de
preinscripció, imprès i signat (no valen fotocòpies). Si sou beneficiaris d’algun descompte caldrà
acreditar-ho, amb la documentació pertinent, en el moment de la inscripció. Si desitgeu que el vostre
fill/a figuri en el nostre book d’actors cal que ens porteu una foto seva actual (mida carnet).
*Només en horari d’atenció al públic: de dl. a dv., de 17 a 21 h. Dissabtes, de 10 a 13 i de 16 a 19 h.
Descomptes: consulteu-los al nostre web. En els cursos per a menors d’edat hi ha descomptes per als
alumnes que facin més d’un curs simultàniament, per a germans, amb el carnet de família nombrosa
o monoparental, amb la Targeta acreditativa de la discapacitat o si els tutors estan en situació d’atur.
En cap cas els descomptes són acumulatius.
Si en algun curs/grup no s’ocupa el mínim de places establert, aquest es pot anul·lar sense garantir
plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.
En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en situació de
llista d’espera seguint l’ordre establert per sorteig.
Un cop finalitzat el període d’inscripció (del 6 al 21 de juny) queden anul·lades automàticament
les preinscripcions que no s’hagin formalitzat.
Després del 21 de juny la preinscripció continua oberta en els cursos que encara disposin de places
lliures. Els interessats cal que contactin amb l’Escola telefònicament (t. 972 20 58 84) per consultar
la disponibilitat de places.
Durant la primera setmana de setembre us girarem, pel banc, el rebut corresponent a les quotes de
setembre (mig mes) i juny del proper curs (a El Galliner cobrem el primer i l’últim mes del curs a
l’inici de curs. La resta de quotes -d’octubre a maig- es paguen mensualment via domiciliació
bancària). Amb aquest pagament quedarà formalitzada la matrícula.
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