FULL DE MATRÍCULA
AGENTS RURALS 2021

CURS INTENSIU DE REFORÇ
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI POSTAL
TELÈFONS
GMAIL (obligatori)
DATA NAIXEMENT
GRUP
Presencial ONLINE (dimarts i dijous de 20’00 a 22’00) Inici: 9 de març
Es faran 40 hores de classe des del 9 de març fins a l’11 de maig de 2021. Es farà en directe amb el
Meet de Google.
PREUS i PAGAMENT
Curs : 240 €
Curs exalumnes 2019/2020: 190 €
(aquest descompte només és aplicable als alumnes que han fet i han pagat tot el curs anterior)

S’ha de pagar per avançat en un sol pagament, en efectiu (no VISA) o fent un ingrés al número de compte:

Caixa Guissona IBAN: ES90 3140 0001 9200 1339 0900
Condició : Una vegada pagat el curs, no se’n retornaran els diners en cap cas.
L’alumne que es matriculi accepta la condició signant el present document i renuncia, 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

(veure full de condicions adjunt)

CONDICIONS DE LA MATRÍCULA
El curs consta de 40 hores de classe presencial ONLINE, des del Meet de google i el Classroom.
El curs va adreçat a persones que ja s’estiguin preparant el temari.
A cada sessió es dedicarà 1 hora per tema, aproximadament, tant del temari general com de
l’específic.
Per cada sessió es donarà una presentació/resum, la normativa aplicable, i segons la matèria i el
professor, esquemes i altres materials extra.
Aquells alumnes que ho desitgin ens podran fer arribar amb antelació els dubtes de cada tema al
correu studium@svt.es i els els farem arribar als professors, així es podrà incidir a aclarir els
conceptes més generals i en remarcar allò més important.
Psicotècnics : des d’Studium acadèmia s’enviarà, per missatgeria, un dossier de psicotècnics a tots
els inscrits i els donarà d’alta a un Classroom on s’hi aniran pujant sessions enregistrades amb
vídeos explicatius de diferents exercicis psicotècnics. També es farà, cap al final del curs
(segurament el divendres 30 d’abril), una sessió en directe de dues hores amb el professors de
psicotècnics.
Les sessions es faran totes en directe els dimarts i dijous de 20 a 22 hores, s’enregistraran i
estaran disponibles al Classroom fins el dia de l’examen.
Els dies que es farà classe són els següents :
GRUP presencial ONLINE (dimarts i dijous 20-22h)
Març 2021 : dies 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30
Abril 2021 : dies 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 (i divendres 30 psicotècnics)
Maig 2021 : dies 4 ,6 i 11

Qualsevol canvi imprevist d’horari o de professor es notificarà mitjançant un sms al número de
telèfon mòbil que consta al full de matrícula i també pel correu electrònic.
ho he llegit i hi estic d’acord
Signat, l’alumne

Lleida, ____ d _______________ de 2021

