Curs 2022-2023

Escola
Municipal
d’Art
CURSOS DE DIBUIX I PINTURA

GRUPS DEL CURS D’ART
2022-2023

Grup

1 · Joves i adults

Dilluns, dimecres i divendres · 18-20 h (45 euros/mes)

Grup

2 · Joves i adults

Dimarts i dijous · 10-12 h (35 euros/mes)

Grup

3 · Joves i adults

Dilluns i dimecres · 10-12 h (35 euros/mes)

Grup

4 · Infants de 6 a 12 anys

Dimarts i dijous · 18-20 h (35 euros/mes)
Instància
genèrica

Places limitades
Participants per grup: entre 5 (mínim) i 10 (màxim)
Tenen prioritat els alumnes de l'Escola Municipal d'Art del
curs 2021-2022 que no tinguin rebuts pendents de cursos
anteriors.
Full

d’inscripció
PREINSCRIPCIONS
De l'1 al 18 de setembre de 2022
La preinscripció serà preferentment per via telemàtica,
presentant instància genèrica i sol·licitud d'inscripció,
o bé a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament
presentant sol·licitud d'inscripció.

* Confirmació de places 22 i 23 de setembre de 2022
Calendari del curs 2022-2023
Del 3 d'octubre de 2022 al 30 de juny de 2023

CASAL D’ART · ESTIU 2023

Masia Bas
L’Escola Municipal d’Art és un centre dedicat
a l’ensenyament de dibuix i pintura, obert a infants,
joves i adults, situat a l’equipament municipal de
la Masia Bas de Platja d’Aro.
Classes a càrrec de la docent Anna Roser,
llicenciada en Belles Arts.
Ajuntament de
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Cultura i Ensenyament
+34 972 816 192 cultura@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com

Places limitades
Tenen prioritat els alumnes de l'Escola Municipal d'Art
del curs 2022-2023
PREINSCRIPCIONS
De l’1 al 15 de juny de 2023
La preinscripció serà preferentment per via telemàtica,
presentant instància genèrica i sol·licitud d'inscripció,
o bé a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament
presentant sol·licitud d'inscripció.
* Confirmació de places entre el 20 i el 22 de juny de 2023
Calendari del Casal d’Art
Del 3 al 31 de juliol de 2023

