
SIMULACRES D’EXAMEN

SERVEIS PENITENCIARIS

INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON

MAIL (gmail obligatori)

PREU

  transferència o gir bancari: 185€

  en metàl·lic : 170€

PAGAMENT

S’ha de pagar per avançat, en metàl·lic al nostre centre, 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 el vostre número de compte:

  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

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

CONSULTEU CONDICIONS DE LA MATRÍCULA AL REVERS.....

mailto:studium@svt.es


CONDICIONS:

Es faran entre 15 i 20 simulacres de 125 preguntes, amb la mateixa proporció 
que diu la convocatòria: 28 del temari general (10 temes) i 97 del temari 
específic.

Seran entre 2.000 i 2500 preguntes tipus test.

Són tests online autocorregibles que s’aniran pujant a la plataforma Classroom.

La periodicitat serà setmanal.

Inici dels simulacres: 12 de maig

S’aniran pujant fins a finals de setembre o primers d’octubre, tot depenent de 
quan sigui la data d’examen.

Només es tindrà accés a la plataforma després de fer el pagament i des del 
correu gmail que indicareu al full d’inscripció.


