
FULL DE MATRÍCULA
OPOSICIONS TECNIC EDUCACIÓ INFANTIL

LA  PAERIA

NOM I COGNOMS

DNI

ADREÇA

POBLACIÓ  

CODI POSTAL

TELÈFON MÒBIL

E-MAIL

DATA NAIXEMENT

GRUP

 A.- Dilluns i dimecres de 18’00 a 20’00 hores*

Curs de 110 hores. Inici l’11 de novembre de 2019, fins el 17 de juny de 2020.

*Aquest curs es farà a les instal·lacions de l’Academia Martínez

PREU:

 Curs sencer : 700’00 € en metàl·lic (no VISA)

 Curs sencer, pagament en dues vegades: 400’00 € en metàl·lic abans 
de començar i 350’00€ al 10 de febrer.

PAGAMENT AJORNAT :
Cal lliurar el número de compte IBAN per fer el càrrec al febrer.

 IBAN  ES____  _______  _______  _______  _______  _______

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 DATA D’INICI : SIGNAT, EL RESPONSABLE DEL CENTRE

En compliment del que disposa la Llei  Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, quedo assabentat/da que les meves 
dades personals queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat d’STUDIUM ACADÈMIA SL, i que per 
exercir els drets d’accés, rectificació, i cancel·lació que em reconeix l’esmentada llei, cal que dirigeixi un escrit a : 
Studium Acadèmia SL, c. Doctora Castells, 37, 25001 Lleida o al mail : studium@svt.es 

  
FOTO

mailto:studium@svt.es


CONDICIONS DE LA MATRÍCULA

El curs consta de 110 hores de classe.

Començarà l’11 de novembre de 2019 i s’acabarà el 17 de juny de 2020.

S’ìmpartiran els 10 temes del Temari General i els 15 Temes del Temari Específic

El preu total del curs és de 700€. Inclou el temari, tests i casos pràctics.

El pagament pel banc als que ho hagin ajornat en dos cops es farà el 10 de febrer de 2020.

IMPORTANT : Els alumnes matriculats al curs anterior, i que havien fet el pagament del 

curs, només caldrà que abonin la diferència, 275€, a primers de febrer.

Els dies que es farà classe són els següents :

Novembre : 11, 13, 18, 20, 25 i 27

Desembre : 2, 4, 9, 11, 16 i 18

Gener : 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29

Febrer : 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26

Març ;  2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 15 i 30

Abril : 1, 15, 20, 22, 27 i 29

Maig : 4, 6, 13, 18, 20, 25 i 27

Juny : 1, 3, 8, 10, 15 i 17.

Qualsevol canvi imprevist es notificarà mitjançant un sms al número de telèfon mòbil que 
consta a la matrícula.

Si no es pot assistir a alguna de les classes, es podrà recollir qualsevol document que s’hagi 
repartit als alumnes. En cap cas es podran recuperar les hores.

Qualsevol canvi o modificació de les dades personals  s’ha de comunicar a Francesc, a 
Secretaria del centre, per telèfon al 973 21 25 07, o per correu electrònic a studium@svt.es.

EL CURS INCLOU :

-Preparació de tots els apartats de la proves escrites.

-Informació de la convocatòria de les proves i de qualsevol actualització o canvi.

-Tramitació , si cal, de les instàncies i qualsevol altra documentació referent a la convocatòria.

 ho he llegit i hi estic conforme.

Signat, l’alumne:

Lleida, ____ de __________________ de 20_____

mailto:studium@svt.es

