FULL DE MATRÍCULA
ACCÉS UNIVERSITAT +25
CURS SEMIPRESENCIAL
NOM I COGNOMS

FOTO

DNI
ADREÇA
POBLACIO
CODI POSTAL
TELÈFONS
E-MAIL (gmail obligatori)
DATA NAIXEMENT
OPCIONS
AU Humanitats i Ciències socials

MATÈRIES ONLINE
Comunes:
Llengua Catalana i Llengua Castellana
Comentari de text

Específiques:
Geografia i Historia

MATÈRIES PRESENCIALS
Comunes:
Llengua Anglesa (o francesa) 2 hores a la setmana. Dijous de 10 a 12, o tardes, a escollir.

PREUS
Matricula: 51 €

sóc exalumne : 21 €

Mensualitat:
Comunes i específiques (Accés ciències socials i humanitats): 125 €

PAGAMENT

IBAN
Pagament únic en metàl·lic : 800€
L’alumne que es matricula accepta la condició signant el present document i renuncia, una vegada pagat i iniciat el curs a
efectuar cap reclamació.
SIGNAT, L’ALUMNE

DATA D’INICI :

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

Condicions de la matrícula i desenvolupament del curs A L’ENVERS...............

CONDICIONS DE LA MATRÍCULA
La durada del curs és de 7 mesos aproximadament, unes 175 hores lectives.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS
Les matèries comunes que s’impartiran ONLINE : Català, Castellà i Comentari de text no seran
en directe. Seran classes enregistrades en videos explicatius on el professor/a desenvoluparà els
temes que hi entren en cada matèria i posarà exercicis que seran corregits cada setmana. Els
alumnes podran veure-ho a l’hora que vulguin, tantes vegades com vulguin.
Les matèries específiques que s’impartiran ONLINE: Geografia I Història no seran en directe.
Seran classes enregistrades en videos explicatius on el professor/a desenvoluparà els temes que hi
entren en cada matèria i posarà exercicis que seran corregits cada setmana. Els alumnes podran
veure-ho a l’hora que vulguin, tantes vegades com vulguin.
Periòdicament, i amb acord amb el/la professor/a, és faran Meet’s en directe per esclarir dubtes i
conceptes. L’horari de les sessions en directe sempre serà de mutu acord entre professor/a i
alumnes.
Les matèries comunes que s’impartiran presencialment: Anglès (o francès) es faran en grups
reduïts. El professor facilitarà tot el material necessari pel bon desenvolupament del curs.
De totes les matèries es passaran exemples d’exàmens anteriors per poder veure quins tipus
d’exercicis acostrumen a sortir durant les proves.
Studium Acadèmia anirà informant de qualsevol novetat sobre les proves : convocatòries,
inscripcions, dates, actualització de temaris, i qualsevol altra informació que faci referència a les
mateixes.

