FULL DE MATRÍCULA
SERVEIS PENITENCIARIS 2021
CURS ONLINE (200h.)
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI POSTAL
TELÈFONS
E-MAIL (gmail obligatori)
DATA NAIXEMENT

PREUS
Curs : 975 €

Curs pagament en metàl·lic: 925 €

Curs pagament en dos cops : 500€ al començar i la resta el 5 de juliol de 2021.
Curs exalumnes : 795 €

Curs exalumnes pagament en metàl·lic: 745 €

Curs exalumnes pagament en dos cops : 400€ al començar i la resta el 5 de juliol de 2021.
Curs afiliats CSIF: consultar a secretaria

OPCIONAL
Temari general: 45’00€
Temari específic: 70’00€

PAGAMENT
S’ha de pagar per avançat (pagament únic o en dues vegades segons l’opció escollida), en
efectiu (no VISA) o fent un ingrés en el número de compte:
Caixa Guissona IBAN: ES90 3140 0001 9200 1339 0900
Si voleu que us ho girem nosaltres, poseu les vostres dades bancàries a continuació:

IBAN: ES____ _______ _______ _______ _______ _______
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 :

CONSULTEU CONDICIONS DE LA MATRÍCULA AL REVERS

CONDICIONS
El curs constarà de 200 hores lectives, com a mínim, dels 44 temes dels temaris
oficials. El curs està al 80%, la resta del curs s’anirà afegint durant els propers mesos,
fins a la data de la primera prova.
L’accés al Classroom es farà des del gmail que consta al full d’inscripció.
Les sessions no són en directe. Tothom hi pot accedir a l’hora que vulgui i tants cops
com desitgi.
Són vídeos explicatius que els professors fan de cada tema, a més a més d’esquemes,
resums i els seus tests corresponents i qualsevol altre material que considerin útil per
a la bona preparació de l’oposició.
Des de la plataforma es pot fer preguntes i plantejar dubtes de cadascun dels materials
docents; tot i així, es facilitarà als alumnes un correu electrònic personal de cada
professor per a consultar qüestions més àmplies.
Els temaris en format paper, en cas que no es puguin recollir presencialment al nostre
centre, s’enviaran al domicili que consta al full d’inscripció.

Ho he llegit i hi estic conforme,
Signat l’alumne,

Lleida, _____ d _______________ de 20___
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

