
           Formulari d'Inscripció 2020-21 
 

 

CONDICIONS MODALITAT DE PAGAMENT I COMPROMÍS. La matrícula s'abonarà abans del primer dia d'inici del curs. Els pagaments posteriors es 
realitzaran mitjançant domiciliació bancària. La quota es cobra mensualment. 
El compromís de formació amb L'Escola L’autèntica és d'un any lectiu complet (exceptuant Interpretació davant la càmera). Per donar-se de baixa 
de qualsevol curso, és necessari avisar abans del dia 20 del mes anterior. Passada aquesta data, es debitarà la quota del mes entrant. 
 

El Responsable del Tractament ASSOCIACIÓ LA ESCUELITA, pel Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, del 
Parlament i Consell d’Europa, i de l’LOPD 3/2018 de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, l’informa que les seves dades 
personals seran tractades per a la gestió administrativa, comptable i la prestació del servei ofert i l’enviament d’informació per part 
de ASSOCIACIÓ LA ESCUELITA. No se cediran a tercers, llevat d’obligació legal, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació a ASSOCIACIÓ LA ESCUELITA:  Carrer de MARTÍ 18, 08024, BARCELONA, BARCELONA, 
info@lautenticateatro.com 

 

 

Per poder domiciliar els pagaments agraïm que ens facilitis un número de compte.  Au 

 

Nº compte  

Titular del compte i DNI  

 
Autoritzo que la imatge de la menor        SÍ           NO  sigui utilitzada en els materials de difusió de 

Porta4 (web, xarxes socials, newsletter...) i utilitzar les dades bancàries pel cobrament. 

 

Firma del pare/mare/tutor/a: 

 

   

           Barcelona,      de                        de 202 

Quines són les teves expectatives del curs?  
 

 

Com ens has conegut? AQUEST APARTAT ÉS MOLT IMPORTANT PER NOSALTRES 
⃝  Google    ⃝  Xarxes Socials. Quina:  

⃝  Per un amic    ⃝  Cartell o Flyer 

⃝  Passant pel barri   ⃝  Recomanació  ⃝  Altres:  

NOM DE L’ALUMNE  

  

DNI /NIE   

Data de naixement   

Escola  

Contactes pare / mare / representant legal: 

Nom tutor 1  

Nom tutor 2   

Telèfon 1  

Telèfon 2  

Adreça  

C.P.  

Població  

Correu electrònic tutor 1  

Correu electrònic tutor 2  

Curs al que t'inscrius  

  

http://www.porta4.cat/web/escuela-de-teatro/plan-de-estudio/formacion-actoral/interpretacion-ante-la-camara/

