
 
 
 

Benvolguda família,  
 

us fem arribar un document adjunt que haureu de retornar signat per a confirmar la plaça de 

la vostra filla/fill a l’Escola de Dansa per aquest curs 2020/21.  Tal i com ja sabeu, les classes 

es realitzaran a les aules de dansa de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella.  

Agrairem que feu arribar les confirmacions de plaça signades  a educacio@alella.cat abans del 

10 de setembre de 2020. En cas que vulgueu renunciar a la reserva de plaça ens ho podeu 

notificar al mateix email. 

 

Us adjuntem la informació dels horaris i preus aprovats:  

Cursos i horaris 2020/21         

Despertar a la Dansa    Iniciació a la Dansa    

Dimarts i dijous de 17.30h a 18.15h  Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30h 

Preu mensual: 31 €/mes     Preu mensual: 34,50 €/mes   

Iniciat     Elemental     

Dimarts i dijous de 18.15h a 19.30h  Dilluns i dimecres de 18.30h a 19.45h 

Preu mensual: 36,50 €/mes   Preu mensual: 36,50 €/mes   

Intermedi I    Intermedi II    
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.45h  Dilluns i dimecres de 19.45h a 21h 

Preu mensual: 36,50 €/mes   Preu mensual: 36,50 €/mes 

Avançat     

Dilluns i dimecres de 20.30 a  21.45 h     

Preu mensual: 36,50 €/mes       

Dansa per adults 
Dimarts de 19.30 a 20.45h 

Preu mensual: 25€/mes 

       

DESCOMPTES APROVATS CURS 2020/2021: no són acumulatius  
5% de descompte per als germans que assisteixin a l'Escola de Dansa     
10% de descompte per a cadascun dels membres de família nombrosa o família monoparental (cal presentar carnet vigent).   

      

 
 
Salutacions,  

 
 

 
La regidora d’Educació 

Teresa Vilaró 
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CONFIRMACIÓ DE PLAÇA I DE LES DADES BANCÀRIES 

 

Jo,....................................................................... com a mare, pare, tutor, amb 

DNI............................................ de l’alumna.................................................. que 

assisteix a l’Escola de Dansa d’Alella al curs....................................................: 

- confirmo l’interès en reservar la plaça a l’Escola de Dansa d’Alella per al proper curs 

2020/2021,  

 autoritzo que es carreguin els rebuts de les quotes mensuals de l’Escola de 

Dansa d’Alella  al número de compte que ja teniu 

 autoritzo que es carreguin al nou número de compte que us facilitem (a 

complimentar DOCUMENT D’ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE REBUTS )  

-  Marqueu la casella corresponent si podeu ser beneficiari d’algun dels descomptes (per a fer-

ho efectiu  caldrà presentar carnet vigent) : 

 2n germà que assisteix a l’escola    

 Família nombrosa o monoparental           

 

 I perquè consti, signo la present carta de conformitat, 

 

Alella ......... de...................... de 2020 

 

Signatura mare/pare/tutor          EMAIL DE CONTACTE (AMB MAJÚSCULES) 

________________________    ______________________________ 

 Les confirmacions de plaça s’han de fer arribar per email a educacio@alella.cat 

abans del 10 de setembre de 2020. 

 

“D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades 

s’incorporaran en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies de l’Ajuntament,  i només es cediran a tercers en els casos i en les 

condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on podreu dirigir-vos per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació  

 


