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La inscripció a qualsevol esfera formativa implica fer una aportació com a Contribució a l’Espai Arremangar-se. És a dir, una part del preu es paga en 
forma de “contribució” a través d’una aportació que cada participant ha de fer a l'espai de formació col·laborativa. Pot ser un petit taller, una recollida 
d'informació, concertar una visita, presentar una eina etc. 

  ARREMANGAR-SE 1a esfera 2a esfera 3a esfera 4a esfera  Inclou Total Si t'apuntes abans del 
15 de desembre 2015 

    

ARREMANGAR-SE 

200 € 

         

Arremangar-se inclou: espai 
Coworking + assessorament 
Col.lectiu + Divendres 
col·laboratius + Contribucions 

200 € 150 € 

A + 1 esfera 

150 € 

       
ARREMANGAR-SE + 1 ESFERA 350 € 300 € 

A + 2 esferes 

125 € 
     

ARREMANGAR-SE + 2 ESFERA 475 € 425 € 
A + 3 esferes 

125 € 
   

ARREMANGAR-SE + 3 ESFERA 600 € 550 € 
A + 4 esferes 100 €  

ARREMANGAR-SE + 4 ESFERA 700 € 650 € 

    
Mòdul de Canvi 
Social i  Participació               75 € 75 € 

    

Itinerari Integral ARREMANGAR-SE + 4 ESFERA + MÒDUL CANVI SOCIAL I PARTICIPACIÓ 750 € 700 € 

    

Itinerari Associatiu 
 En aquesta tercera edició d’estarter hi ha un itinerari específic per al sector associatiu, amb un mòdul formatiu de cap 
de setmana: “Espai de canvi social i participació”.  L'itinerari inclou: ARREMANGAR-SE + Esfera INVISIBLE + Esfera 
PENSABLE + MÒDUL CANVI SOCIAL I PARTICIPACIÓ 

550 € 500 € 

    
Membre extra d’un projecte que vulgui participar a Arremangar-se    50 € 
Plaça Extra a cada esfera   125 € 
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DESCOMPTES....  ... Abans del 15 de desembre! Aprofita aquests preus amb descompte!  

Si t’apuntes abans del 15 de desembre es fa un descompte de 50€  (s’aplicarà sobre l’Arremangar-se).  

COMUNITAT ESTARTER  Els participants de les edicions anteriors teniu 20% descompte en tot. 

BONIFICACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA  
Les persones assalariades per compte d’altri poden finançar total o parcialment el curs gràcies a bonificacions per formació a 

les quotes a la seguretat social de l’empresa. (excepte adminstració pública). 

Posa’t en contacte amb nosaltres per rebre més informació al respecte. 

INSCRIPCIONS COL·LECTIVES Al preu de l’inscripció individual s’ha de sumar: 
 50 euros per cada membre extra d’un projecte que vulgui participar a Arremangar-se  

125 euros per cada plaça extra a una esfera 

La inscripció col·lectiva permet que es reparteixin entre membres d’un projecte la participació en les esferes sota una mateixa 
inscripció, així com participar conjuntament a Arremangar-se i que el projecte pugui ser utilitzat com a cas d’estudi en sessions 

de tallers o assessorament col·lectiu. 
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