FULL DE MATRÍCULA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
BORSA AUXILIARS ADMINISTRATIUS
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFONS
E-MAIL

DATA NAIXEMENT

GRUPS
A.- LLEIDA presencial grup TANCAT (complet)
B.- ONLINE Inici 22 de juliol.
Es faran 40 hores de classe des del 22 de juliol de 2020 fins al 19 d’octubre de 2020.
La modalitat ONLINE es farà amb el Classroom de Google.
PREUS
Curs : 290 €
Curs exalumnes d’Studium acadèmia: 225 €
______________________________________________________________________
PAGAMENT (veure full de condicions adjunt)
Curs sencer pagament únic: 290 €
Curs sencer exalumnes: 225 €
S’ha de pagar per avançat (en un pagament únic, 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)

REQUISITS
.- Graduat en ESO o equivalent
.- Nivell C1 de Català o equivalent
CONDICIONS DE LA MATRÍCULA
El curs consta de 40 hores de classe presencial o ONLINE depenent de l’opció escollida.

El pagament del curs s’ha de fer per avançat.
Studium Acadèmia lliurarà al començar el curs:
.-Un temari amb els 8 temes.
El curs constarà de:
.-Classe teòriques dels 8 temes.
.-Tests de cada tema.
.-Un simulacre d’examen al final del curs.
Studium Acadèmia designarà a cada alumne un correu electrònic gmail corporatiu que haureu
d’utilitzar per connectar-vos als grups ONLINE i a qualsevol altre dispositiu i/o aplicació que
s’utilitzi durant el curs: Classroom, Kahoot, etc...
Els quadrants amb els professors i les matèries que s’impartiran cada dia es lliuraran a l’inici del
curs.
Els dies que es farà classe són els següents :
GRUP A presencial (dilluns i dimecres)
Juliol 2020 : dies 22, 27 i 29
Agost 2020 : dies 3, 5, 19, 24 i 27
Setembre 2020 : dies 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 30
Octubre 2020 : dies 5, 7, 14 i 19
Al curs ONLINE es penjarà material els mateixos dies que a les classes presencials.
Aquest calendari es podrà veure modificat en funció de la confirmació de la data de la 1a prova.
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 2020

