
NORMATIVA DE TALLERS. 

INSCRIPCIONS

• Poden  inscriure’s al tallers totes aquelles persones usuàries del Banc del Temps 
del Moianès

• La inscripció es formalitza contactant al telèfon que s’anuncia en cada taller
• La celebració del taller queda sotmesa a la inscripció d’un mínim de participants.
• Cada taller te un màxim de participants, s’admeten inscripcions fins a arribar-hi. 

CONVIDADES / CONVIDATS

• Com a usuari pots convidar a qui no ho sigui, això si:
◦ Gratuïtament només la primera vegada.  Si convides a la mateixa persona en una altra 

ocasió, hauràs d’assumir el cost en temps del convidat o convidada.
◦ Màxim 33% de convidats gratuïts respecte del nombre total de participants del taller.
◦ En cas que el nombre d’inscripcions excedeixi el  de participants, tindran preferència 

les persones usuàries del Banc del Temps.

• Com a Tallerista pots convidar a qui vulguis, això si:
◦ Tantes persones i vegades com vulguis i de manera gratuïta, sempre que es mantingui 

la limitació del 33% com a màxim de convidats de forma gratuïta respecte de la totalitat
de participants del taller.

CONTRIBUCIÓ EN TEMPS

• Cada participant abonarà una quantitat de temps determinada que es fixa en les següents 
quantitats orientatives:
◦ Tallers curts (fins a 2 hores): 30 minuts per participant
◦ Tallers llargs (més de 2 hores): 45 minuts per participant.
◦ Sortides (generalment culturals o de natura i de tot un matí): 60 minuts per participant.
◦ Tallers periódics ( bàsicament setmanals al llarg d’un trimestre): Es dividiran el nombre 

total d’hores a parts iguals entre tots els i les  assistents)

CONTRIBUCIÓ EN DINERS

• El cost dels materials, ingredients utilitzats, o qualsevol altra mena de despesa, serà 
repartit entre la totalitat d’assistents al taller.

PUBLICITAT DELS TALLERS

• Com a persona usuària del Banc del Temps del Moianès rebràs la publicitat  en el teu 
correu electrònic. Pots rebre la mateixa informació  en el teu telèfon mòbil a través del 
grup de Whatsapp i/o Telegram. Pots donar-te de baixa d’algun d’aquests grups de 
missatgeria o fins i tot dels dos si així ho desitges. 

PROPOSTA DE TALLERS

• Qualsevol persona usuària del Banc del Temps del Moianès pot proposar un taller. 
Només cal que contactis: comissiotallersbdtmoianes@gmail.com 
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