
Curs 2022/23 

 
 
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
 

 
INSCRIPCIONS  

 

Universitat per a Majors Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials  
 inscripció el dimecres 14 de setembre de 9 a 14h, a l'oficina del Consell Municipal d'FPA 

 
Cursos d’idiomes  
valencià, castellà per a persones estrangeres, francés i anglés 

 a partir del 12 de setembre (per internet a partir de les 9h, a l’oficina a partir de les 11h) 

 
Cursos de pràctica esportiva  
Alumnat del curs anterior:  

 inscripció per internet: del 15 al 18 de setembre, ambdós inclosos (s’activarà el 15 de setembre a la vesprada) 

 a l’oficina els dies 15 (de 16 a 20h) i 16 (de 9h a 14h)  
 

Nou alumnat:  

 inscripció per internet:  a partir del 19 de setembre a les 10h 

 a l’oficina: a partir del 19 de setembre a les 11h 

 

Cursos d'informàtica, competències digitals i Photoshop:  
 a partir del 21 de setembre (per internet a partir de les 9h, a l’oficina a partir de les 11h) 

 

Cursos de balls i música:  
 a partir del 26 de setembre (per internet a partir de les 9h, a l’oficina a partir de les 11h) 

 

ATENCIÓ: Els cursos d’Entrenament de la memòria, i d’Activitats manuals 

(Restauració de mobles, Pintura sobre tela, Costura...) tardaran un temps a 

començar. Us recomanem que us informeu durant el mes d’octubre 

 

 



 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 
Inscripció per internet a l’adreça: www.consellepa.vinaros.es  pestanya “Inscripcions”. Cal 

disposar d’una adreça de correu electrònic, on automàticament i de forma immediata rebreu el full per fer el 

pagament (de vegades arriba com a correu brossa spam) 

De les places disponibles en cada cas, s’habilitaran un 75% per internet i un 25% a l’oficina. 

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

cas contrari la matrícula no serà vàlida. 

Formes de pagament: 
-  ENTITAT BANCÀRIA: CAIXA VINARÒS, a qualsevol de les dues oficines C/ S. Cristòfol, 19  o Av/ Barcelona, 2. Si feu 
el pagament per transferència des d’alguna altra entitat bancària o al caixer automàtic, 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. Si no ho feu així, la matrícula no serà vàlida. 

 

- BANCA ELECTRÒNICA (internet): no oblideu posar el nom del curs i de la persona que es matricula. 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.  

Una persona podrà inscriure a un màxim de dues persones per curs. 
 
La inscripció es tancarà quan es completen les places disponibles. En aquest cas podeu anotar-vos al llistat de 

reserva. 

La persona que tinga 3 o més absències a classe sense justificar, perdrà el dret a la plaça, i no se li retornarà la taxa. 

Si és el cas, ocuparà el seu lloc una persona del llistat d’espera.  

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€).  
 
Quan comence cada curs es farà un grup de WhatsApp amb les persones participants. Us recomanem que a la 
vostra inscripció poseu un núm. de telèfon que en tinga. Si alguna persona no vol ser inclosa en el grup, cal que ens 
ho comunique.  
 
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.  
 

Si voleu gaudir del descompte per l’Associació d’Alumnes, cal que pagueu també la seua quota (8 €).  Podeu fer-ho a 

través de la pestanya “Associació d’Alumnes” de la pàgina web.  

 
Més informació:  

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
  Antiga escola Sant Sebastià.  Av. Colom s/n    

964 40 74 93          667958841 

consell.fpa@vinaros.es   

   www.consellepa.vinaros.es 

 Consell Epa Vinaròs 

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/

