
FULL DE MATRÍCULA
SERVEIS PENITENCIARIS

CURS INTENSIU DE REFORÇ- 50 hores

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFONS

E-MAIL

DATA NAIXEMENT

GRUP presencial
 D.- Divendres de 17’00 a 20’00 hores. Inici 21 de maig de 2021.

A causa de les mesures sanitàries vigents, l’accés als grups presencials serà 
restringit i per rigorós ordre d’inscripció.

PREUS :

 Curs sencer: 350€             curs sencer en metàl·lic : 320€

 Curs sencer exalumnes: 320€  curs exalumnes en metàl·lic: 290€

 Curs sencer CSIF: 285€  curs CSIF en metàl·lic: 240€

 T. general:  45’00€   opcional
 

 T. específic:  70’00€  opcional

PAGAMENT

 transferència a Caixa Guissona IBAN: ES90  3140  0001  9200  1339  0900

 en metàl·lic

Condició : Un cop efectuat el pagament, no es retornaran els diners del curs en cap cas. 
L’alumne que es matriculi accepta la condició signant el present document i renunciant una vegada pagat el curs a efectuar cap 
reclamació.
SIGNAT, L’ALUMNE DATA D’INICI : SIGNAT, EL RESPONSABLE

L’informem que  tractarem  l’ informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació 
del mateix. El consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran 
part de la nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les 
dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i 
exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament a 
Studium Acadèmia, SL c/. Dra. Castells, 37 de 25001-LLEIDA o al mail: studium@svt.es

LLEGIU CONDICIONS DE LA MATRÍCULA A L’ENVERS.......

  
FOTO

mailto:studium@svt.es


CONDICIONS

El curs consta de 50 hores presencials pràctiques de reforç.

El curs s’ha de pagar per avançat en un sol pagament.

Es faran tests de tots els temes del temari general (12 hores) i temari específic (39 hores), 
i també per blocs.

No es faran classes magistrals, només tests i resolució de dubtes.

Les dates del curs seran les següents :
Maig 2021 dies :  21 i 28

Juny 2021 dies : 4, 11 i 18

Juliol 2021 dies : 2, 9, 16, 23 i 30

Agost 2021 dies : 6, 13, 20 i 27

Setembre 2021 dies : 3, 10 i 17

En cas de tancament dels centres educatius per motius sanitaris, les sessions es faran 
presencials online amb el Meet de Google.

Us anirem informant de qualsevol novetat que afecti la convocatòria.

Qualsevol canvi us el comunicarem immediatament per sms al mòbil que heu posat al full 
d’inscripció.

 Ho he llegit i hi estic conforme,
     Signat,

Lleida,  _____ d   _______________ de 20___


