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INFORMACIÓ

INSCRIPCIONS

Tots els centres educatius de Sant Cugat podeu fer les 
vostres inscripcions a través del Pla de Dinamització 
Educativa (PDE) de l’Ajuntament de Sant Cugat  
www.santcugat.cat/PlaDinamitzacio. 

Aquells centres que no sigueu de Sant Cugat podeu 
fer la inscripció als espectacles a través de l’adreça 
teatre-auditori@santcugat.cat indicant: Nom especta-
cle/Nom del Centre educatiu/Ciutat/Curs inscrit/núm 
alumnes/persona i dades de contacte.

(L’activitat de Cantània té el seu sistema d’inscripció 
específica tal com es concreta al catàleg)

Les places són limitades i les inscripcions s’atendran 
segons l’ordre d’arribada. Tindrà prioritat l’alumnat 
dels centres educatius de Sant Cugat.

Cal fer la reserva de places al més aviat possible per 
tal de poder escollir amb comoditat l’espectacle i 
l’horari que us interessi encara que la funció estigui 
programada al cap d’uns mesos. En el cas que 
s’omplin les primeres funcions en l’horari de les 11h, 
es podrà crear una segona funció en un altre horari a 
determinar, el mateix dia.

Un cop realitzada la reserva, ens posarem en 
contacte amb vosaltres per tal de confirmar 
l’assistència a l’espectacle.

FORMA DE PAGAMENT

El preu de l’entrada de cada espectacle és el que 
s’indica en aquest catàleg. El professorat acompanyant 
no paga.

El pagament dins el període establert (del 3 al 
14 d’octubre de 2022), cal fer-lo mitjançant ingrés 
bancari tot indicant el nom del centre i l’espectacle 
seleccionat a:

Teatre-Auditori Sant Cugat  
CaixaBank ES68-2100-2896-1502-0002-4570

Un cop fet l’ingrés, les escoles hauran d’omplir el full 
de dades d’EEaE i junt amb el comprovant de pagament 
el faran arribar a: teatre-auditori@santcugat.cat  
indicant a l’assumpte: espectacle/escola/nombre  
d’entrades/núm mestres acompanyants.

No es retornaran els diners en cas de cancel·lació  
per part de l’escola de totes o alguna de les  
entrades pagades.

MÉS INFORMACIÓ

Teatre-Auditori Sant Cugat 
www.tasantcugat.cat/educació 
teatre-auditori@santcugat.cat
Tel: 935 907 690

Servei d’Educació - Ajuntament de Sant Cugat 
www.santcugat.cat 
pladinamitzacio@santcugat.cat
Tel. 935 657 000

Per a altres propostes dirigides a l’alumnat de 
secundària, consulteu el web www.tasantcugat.cat

Període d’inscripcions:  
(per part de les escoles) 
De l’1 de juny al 16 de setembre de 2022

Període de confirmació:  
(per part del Teatre-Auditori a les escoles) 
Del 19 al 30 de setembre de 2022

Període de PAGAMENT:  
(dels espectacles als quals us heu inscrit  
i que us hem confirmat) 
Del 3 al 14 d’octubre de 2022

https://tasantcugat.cat/files/arxiu/1662456809_escoles_escena_22-ok-digital.pdf



