ACTIVITATS FORMATIVES 22/23

ESCOLA DE DANSA
ASSUMPTA TRENS

Adreçat a
Infants a partir de P3, joves i adults
Horaris
Consultar la graella de cursos i horaris
Inici activitats
El dilluns 12 de setembre a les aules de l’edifici de seccions del carrer del Migdia, 18.

Quin import es paga per fer l’activitat?
Matrícula familiar

35€

En aquesta activitat la quota mensual s’estableix en funció de les hores d’activitat setmanal
que cada alumne realitza. Tots els alumnes fins als 8 anys tenen preus especials.
....................................................................................................................................................................................

Pla fidelitat: S’aplica un programa de descomptes a la matrícula que premia els anys de
pertinença continuada a l’entitat. Un any = 10% de descompte.

............................................................................................................................. .......................................................

Formalització de la inscripció (a partir del 5 de setembre)
Per fer aquesta activitat cal rebre una assignació de grup en funció del nivell de cada
alumne, que realitza la direcció de l’escola. Per al curs 22/23, Neus Fransi us atendrà a les
jornades InfoCasal del 5 al 9 de setembre en horari de 17:30 a 21:00. També podeu
contactar amb ella trucant al 629 91 28 28. Un cop tingueu l’assignació de grup, horaris i
quotes, podreu tramitat la inscripció seguint les indicacions del vostre cas:
NOUS ALUMNES SOCIS DEL CASAL – A les oficines de la Societat i a les jornades InfoCasal
(del 5 al 9 de setembre).
ALUMNES SOCIS DEL CASAL DEL CURS ANTERIOR – Signant el full d’inscripció ràpida que us
haurà donat la direcció de l’escola.
PÚBLIC EN GENERAL – A les oficines de la Societat i a les jornades InfoCasal (del 5 al 9 de
setembre).
Per participar a aquesta activitat cal ser soci del CASAL?
No, però els socis i sòcies tenen un preu especial.

Assegurança
d’accidents
alumnat

Per a més informació

93 890 01 23 / 629 91 28 28 (Neus)
WhatsApp 602 25 22 29
casal@casal.org / www.casal.org

Dades importants en relació al funcionament de l’escola
UNIFORME ESCOLA
Els alumnes de dansa clàssica/contemporània han d’utilitzar el mallot de l’escola, i
comprar-lo en el cas que no el tinguin. Els alumnes de Funky i Hip-Hop cal que comprin la
samarreta.
FESTIVAL FINAL DE CURS I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
En aquest apartat cal destacar l’espectacle de Fi de Curs que cada mes de juny es
representa al nostre Teatre i que mostra l’evolució de l’alumnat de l’escola.
En referència a aquest espectacle, cal que tingueu en compte que actuar-hi no és
obligatori i que si hi participeu, heu de comptar amb que cal assistir els assaigs i no
acumular més de 3 faltes durant el tercer trimestre. També heu de preveure que s’ha de
comprar un vestuari que pot anar de 30€ a 50€ no inclòs amb l’activitat i per tant, us el
cobrarem en tres terminis a partir del mes d’abril.
A part també cal tenir en compte que s’haurà de pagar les entrades per veure l’espectacle
de Fi de Curs. Dit espectacle ha estat premiat per la Federació d’Ateneus de Catalunya en
més d’una ocasió.
També es realitzen sortides, es participa a trobades d’escoles de dansa, es duen a terme
tallers de tècniques concretes al llarg de tot el curs i s’acullen laboratoris de dansa.
OBSERVACIONS FINALS D’INTERÈS
. Les classes són d’un mínim de 8 alumnes.
. El nivell dels alumnes queda sota el criteri del professorat.
. L’escola es reserva el dret d’anular la classe.

Per a més informació

93 890 01 23 / 629 91 28 28 (Neus)
WhatsApp 602 25 22 29
casal@casal.org / www.casal.org

INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIACIÓ
CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL
El Casal és una entitat sociocultural sense afany de lucre que, des de Vilafranca del Penedès, però
amb vocació comarcal, treballa per promoure activitats culturals, esportives, de lleure i formatives.
Com fer-se soci/a?
La inscripció es pot formalitzar a les oficines de la societat i per internet des de la plana web
www.casal.org.
Quan costa ser soci o sòcia del Casal de Vilafranca?
L’entitat compta amb un ampli programa de quotes en funció de la vostra edat i situació familiar.
Quota d’accés: No n’hi ha
Soci/a jove: 10,50€ mensuals (joves entre 18 i 25 anys sense beneficiaris)
Soci/a individual: 12,50€ mensuals (majors de 25 anys sense beneficiaris)
Soci/a sènior: 12,50€ mensuals (majors de 65 anys i poden tenir beneficiaris/es)
Soci/a de número o familiar: 20,50€ mensuals (majors de 18 anys i poden tenir beneficiaris/es)
Soci/a de mèrit: 9,50€ mensuals* (majors de 65 anys i una antiguitat mínima de 5 anys. Poden tenir
beneficiaris/es. (*El pagament es realitza de forma trimestral)
Quotes de soci/a i la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Els socis i sòcies del Casal que tinguin deduccions a la seva renda, cada any recuperaran un 15%
de les seves quotes socials, produint-se una rebaixa important de la seva contribució per donar
suport als projectes de l’entitat.
Valor afegit
Des de l’entitat treballem per oferir el màxim valor afegit als nostres socis i sòcies. Per aquest motiu
tots els associats gaudeixen d’un ampli programa de serveis i avantatges al llarg de tot l’any.
Podeu consultar tots els detalls a la guia dels socis i sòcies que trobareu al web de l’entitat.
APP del Casal – El carnet del segle XXI
Tots els socis i sòcies disposeu d’una APP de l’entitat que us facilita poder-vos identificar com a socis
i sòcies del Casal i fer gestions directament amb l’entitat.
Programa CASAL 2030
L’objectiu d’aquest programa és poder arribar a l’any 2030 amb unes instal·lacions segures i
adequades per fer-hi activitats des dels infants fins la gent gran. Per això, a l’Assemblea General
del 12 de desembre de 2020 es va es va aprovar la quota ‘PROGRAMA CASAL 2030’ de millora
patrimonial de l’entitat. Aquesta quota es paga cada any al mes de març.
Loteria de Nadal 2022
Com cada any des de principis del segle XX, els socis i sòcies del Casal participen a la loteria de
Nadal. El càrrec d’aquest any serà domiciliat a principis de novembre i serà d’un import de 10€.
Si no voleu participar-hi, només cal que ho indiqueu en el moment de fer-vos socis o sòcies; ens
envieu el document que trobareu a casal.org/loteria abans del 30 d’octubre a l’adreça
casal@casal.org, o venir a fer la gestió a les oficines.

Per a més informació

93 890 01 23 / 629 91 28 28 (Neus)
WhatsApp 602 25 22 29
casal@casal.org / www.casal.org

Programa d’ajuts i beques
L’entitat disposa d’un programa d’ajuts adreçats a les famílies. Per al curs 22/23 els recursos són els
següents:
-

Programa de beques “Tots hi tenim lloc”, per a famílies en risc d’exclusió.
Programa famílies monoparentals, per a socis que configuren una unitat familiar monoparental i
tenen fills menors de 18 anys fent activitats al Casal.
Programa famílies nombroses, per a socis que configuren una unitat familiar nombrosa i tenen
fills menors de 18 anys fent activitats al Casal.

Si creieu que us en podeu beneficiar, demaneu més informació a les oficines del Casal.

Per a més informació

93 890 01 23 / 629 91 28 28 (Neus)
WhatsApp 602 25 22 29
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