CURS 2020/21
DILLUNS
16:00-18:00 h

DIMARTS

EDUCACIÓ
GENERAL

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

EDUCACIÓ
GENERAL

16:00-17:00 h

TALLER DE
MEMÒRIA

17:00-18:00 h

TALLER DE
MEMÒRIA

17:30-19:00 h

ANGLÉS I

16:00-17:30 h

CLASSES DE
BALL
(Local polivalent-baix
de l’escola infantil)

18:00-20:00 h
19:30-21:00 h

CURS DE COSIR
IOGA

IOGA

19:00-21:00 h
Nº d’alumnes mínim per als cursos i tallers 6 persones
Excepte el curs de “Classes de ball”, la resta de cursos i tallers es desenrotllaran en l’antiga Escola Infantil

CIRCULAR D’INICI DEL CURS 2020-2021
Benvolgut alumnat:
Som a l’inici d’un nou curs de l’Escola d’Adults, un curs difícil pel que fa a
l’actual situació sanitària que vivim, però al mateix temps, tan necessari i esperat. Des
de la Regidoria d’Educació vol informar-vos de la nova oferta de cursos 2020-2021 per
al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Atzeneta. Les ensenyances que
s’ofereixen són: educació general i anglès. També s’ofereixen els següents tallers: ioga,
curs de cosir, classes de balls i tallers de memòria.
1. Calendari del curs 2020 – 2021:
 INICI DEL CURS EL DILLUNS 19 D’OCTUBRE DE 2020


Calendari trimestral:
 Primer trimestre: des del 19 d’octubre al 22 de desembre de 2020
 Segon trimestre: des del 7 de gener al 31 de març de 2021
 Tercer trimestre: des del 13 d’abril al 18 de juny de 2021



Vacances i dies festius:
 Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos.
 Setmana Santa: de l’1 al 12 d’abril, ambdós inclosos.
 Dies festius al llarg del curs: 9 d’octubre, 12 d’octubre, 8 de desembre, i 19 de
març.



Matrícules: octubre 2020

2. Preus:
Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol dels cursos
ofertats. La matrícula estarà oberta durant tot l’any.
Matrícula per al curs 2020/2021 --------- 12 €
CURS D’ANGLÉS --------- 15 €/mes
CURS DE COSIR (2 hores/setmana) --------- 15 €/mes
CURS DE IOGA (3 hores/setmana) --------- 20 €/mes
CURS DE IOGA (1,5 hores/setmana) --------- 12 €/mes
El curs d’educació general a l’estar subvencionat per la Conselleria, és gratuït.
 La inscripció en una activitat implica l'alta per tot el curs 2020-2021, llevat que es
notifique la baixa per escrit per mitjà de la sol·licitud corresponent.
 L'abonament de les mensualitats es carregaran o faran efectives entre l'1 i el 5 del
mes a cursar. Les despeses bancàries produïdes per la devolució de rebuts aniran a
càrrec de l’alumnat.
 Per a fer efectiva la baixa voluntària de l'alumne, s'haurà de comunicar en
l’ajuntament abans del dia 28 del mes anterior al que es desitge causar la baixa i
aquesta es farà efectiva SOLS mitjançant el document de ‘baixa’ del qual disposem,
en cap cas mitjançant comunicació verbal, telèfon etc.
La Regidoria d’Educació també vol aprofitar aquesta circular per a desitjar-vos
que siga un curs proofitós per a tots.
Durant les classes es respectaran les mesures de seguretat i distanciament.

Curs 2020-2021

EPA Atzeneta

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………..................................
ADREÇA ……………………………………….................……C.P. …………………
LOCALITAT ………………………………………..…… D.N.I. ……………………..
TELF/MÒBIL ……………………………e-mail: ....…………………………………..
EDAT: ……………………………
 EDUCACIÓ GENERAL

□ Dilluns i Dimecres de 16.00 a 18.00 h
Lloc de realització: Antiga escola infantil (C/ Papa Joan XXIII,15)
 PREU

Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol dels
cursos ofertats.
Matrícula per al curs 2020/2021 --------- 12 €
Per a formalitzar la inscripció haurà de presentar-se junt a la fulla de matrícula el
resguard de l’ingrés o transferència de 12 € en concepte de “Matrícula Escola
d’Adults” fet en Caixa Ontinyent o altra entitat bancària.

Atzeneta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:________________________________

Curs 2020-2021

EPA Atzeneta
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………..................................
ADREÇA ……………………………………….................……C.P. …………………
LOCALITAT ………………………………………..…… D.N.I. ……………………..
TELF/MÒBIL ……………………………e-mail: ....…………………………………..
EDAT: ……………………………
CURS D’ANGLÉS
TORN EN EL QUE DESITJA MATRICULAR-SE:

□ Dijous de 17:30 a 19:00 h –ANGLÉS

Lloc de realització: Antiga escola infantil (C/ Papa Joan XXIII,15)
PREU

Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol
dels cursos ofertats.
Matrícula per al curs 2020/2021 --------- 12 €
Quota mensual: 15 €

DADES BANCÀRIES
TITULAR ……………………………………………………......................................
NOM DEL BANC ………………………………………………………………………..
Nº COMPTE ………………../………………./………./………………………………..
ENTITAT

SUCURSAL

DC

COMPTE

El titular d’aquest compte autoritza a l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida, com a
responsable de l’EPA, perquè cobre els rebuts del curs 2020-2021 i l’import
corresponent a la matrícula.

Atzeneta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:________________________________

Curs 2020-2021

EPA Atzeneta
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………..................................
ADREÇA ……………………………………….................……C.P. …………………
LOCALITAT ………………………………………..…… D.N.I. ……………………..
TELF/MÒBIL ……………………………e-mail: ....…………………………………..
EDAT: ……………………………
CURS DE IOGA:

□ Dilluns i Dimecres de 19:30 a 21:00 h
Lloc de realització: Antiga escola infantil (C/ Papa Joan XXIII,15)
PREU

Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol
dels cursos ofertats.
Matrícula per al curs 2020/2021 --------- 12 €
Quota mensual: 20 €
Quota mensual 1 día/setmana: 12 €

DADES BANCÀRIES
TITULAR ……………………………………………………......................................
NOM DEL BANC ………………………………………………………………………..
Nº COMPTE ………………../………………./………./………………………………..
ENTITAT

SUCURSAL

DC

COMPTE

El titular d’aquest compte autoritza a l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida, com a
responsable de l’EPA, perquè cobre els rebuts del curs 2020-2021 i l’import
corresponent a la matrícula.

Atzeneta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:________________________________

Curs 2020-2021

EPA Atzeneta

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………..................................
ADREÇA ……………………………………….................……C.P. …………………
LOCALITAT ………………………………………..…… D.N.I. ……………………..
TELF/MÒBIL ……………………………e-mail: ....…………………………………..
EDAT: ……………………………

 CLASSES DE BALL

□ Dijous de 16.00 a 17.30 h.
Lloc de realització: en el local polivalent baix de l’escola infantil
 PREU
Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol dels
cursos ofertats.
Matrícula per al curs 2020/2021 --------- 12 €
Per a formalitzar la inscripció haurà de presentar-se junt a la fulla de matrícula el
resguard de l’ingrés o transferencia de 12 € en concepte de “Matrícula Escola
d’Adults” fet en Caixa Ontinyent o altra entitat bancària.

Atzeneta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:________________________________

Curs 2020-2021

EPA Atzeneta

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………..................................
ADREÇA ……………………………………….................……C.P. …………………
LOCALITAT ………………………………………..…… D.N.I. ……………………..
TELF/MÒBIL ……………………………e-mail: ....…………………………………..
EDAT: ……………………………….
 CURS DE COSIR

□ Dimarts, de 18 a 20 h
Lloc de realització: Antiga escola infantil (C/ Papa Joan XXIII,15)
 PREU

Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol dels
cursos ofertats.
Matrícula per al curs 2020/2021 --------- 12 €
Quota mensual: 15 €

DADES BANCÀRIES

TITULAR ……………………………………………………......................................
NOM DEL BANC ………………………………………………………………………..
Nº COMPTE ………………../………………./………./………………………………..
ENTITAT

SUCURSAL

DC

COMPTE

El titular d’aquest compte autoritza a l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida, com a
responsable de l’EPA, perquè cobre els rebuts del curs 2020-2021 i l’import corresponent
a la matrícula.

Atzeneta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:________________________________

Curs 2020-2021

TALLERS DE MEMÒRIA
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………..................................
ADREÇA ……………………………………….................……C.P. …………………
LOCALITAT ………………………………………..…… D.N.I. ……………………..
TELF/MÒBIL ……………………………e-mail: ....…………………………………..
EDAT.................
 TALLERS DE MEMÒRIA

□ Dimarts de 17.00 h. a 18.00

□ Dijous de 16.00 a 17.00 h.
Lloc de realització: Antiga escola infantil (C/ Papa Joan XXIII, 15)
 PREU

Es pagarà una única matrícula, la qual donarà opció a realitzar qualsevol dels
cursos ofertats també a l’Escola d’Adults.
Matrícula per al curs 2020-2021 --------- 12 €
Per a formalitzar la inscripció haurà de presentar-se junt a la fulla de matrícula el
resguard de l’ingrés o transferencia de 12 € en concepte de “Matrícula Escola
d’Adults” fet en Caixa Ontinyent o altra entitat bancària.

Atzeneta d’Albaida, a

de/d’

de 2020

Signat:________________________________

