
FULL DE MATRÍCULA

BOMBERS 2021

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFONS

E-MAIL

DATA NAIXEMENT

GRUPS

 A.- dilluns, dimecres i divendres de 18’00 a 20’00 hores

 B.- anul·lat

 C.- dilluns, dimecres i divendres de 10’00 a 12’00 hores (COMPLET)

 D.- dissabtes de 9’00 a 14’00 hores (alguns també tarda de 15’00 a 19’00h)

 E.- ONLINE

Es faran 150 hores de classe des del 27 de gener de 2021 fins al 10 de juliol de 2021

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

PREUS  Temari: 125€

 Curs sencer pagament únic: 775 €  Curs sencer en metàl·lic: 725€

 Curs sencer exalumnes de Bombers Generalitat o Bombers Barcelona 600€
     (aquest descompte només és aplicable als alumnes que van pagar tot el curs)

 Curs sencer exalumnes de Bombers Generalitat o Bombers Barcelona en metàl·lic  550€
     (aquest descompte només és aplicable als alumnes que van pagar tot el curs)

 Curs  sencer fraccionat: Abans d’iniciar el curs 400 € i a primers del mes de març  400 €.

 Curs  sencer Exalumnes de Bombers: 300€ al començar i 300€ a principis de març
     (aquest descompte només és aplicable als alumnes que van pagar tot el curs)

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
Condició : Una vegada pagat el curs, 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 DE LA MATRÍCULA

El curs té una durada de 150 hores.

Començarà el 27 de gener i s’acabarà el 10 de juliol. Aquestes dates es podran veure alterades en 
funció de quan surti la convocatòria.

El pagament s’ha de fer en un o dos cops, depenent de l’opció escollida.

La reserva de plaça als grups presencials comptarà a partir de la data de pagament.

Es prepararan els 22 temes de Temari, els Psicotècnics i el Test de Personalitat.

Es faran test de tots els temes.

S’impartirà, de mitjana, més de 6 hores per tema.

El Temari és opcional. No està inclòs al preu de la matrícula.

Es repartirà un dossier de psicotècnics a tothom que es matriculi.

Es crearà un arxiu electrònic on els professors posaran material addicional i ampliacions del temari 
perquè ho pugueu consultar fins el dia la primera prova.

Degut a les mesures sanitàries estrictes, l’accés a les aules serà restringit al 50% de la capacitat i 
només es podrà triar un grup, sense possibilitat de canviar-se d’horari.

El curs online No serà en directe. Seran sessions enregistrades que els professors aniran pujant 
cada cop que els toqui pel quadrant. Aniran al mateix ritme que els grups de tarda/nit.

Si algun professor necessita fe un Meet en directe al grup online, avisarem amb antelació.

Qualsevol canvi o modificació es comunicarà mitjançant un sms al mòbil que consta al full 
d’inscripció.

Si s’ha de canviar alguna dada personal del full d’inscripció, s’ha de comunicar a Secretaria, al 
Francesc, o per mail a studium@svt.es.

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

Lleida,  _____ d   _______________ de 20___
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