
              FORMULARI D’INSCRIPCIÓ – FORMACIÓ PRO CURS 2020-21 

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: C/ MARTÍ 18, 08024, BARCELONA, BARCELONA, 
info@lautenticateatro.com 

Nom   

Cognom  

DNI / NIE  

Data de naixement  

Telèfon  

Direcció  

C.P.  

Població  

Ocupació  

Correu electrònic  

Curs al que t'inscrius FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Antic alumne de PORTA4? SI __ NO__ (Marca amb una X) Nº Soci  

 
Vols rebre informació? SI __ NO__ Autorització imatge SI __ NO__ 

Vols rebre informació de càstings? SÍ NO 

Vols sortir a les xarxes? Digues-nos-ho! FB: IG: 

 

Modalitat de pagament (marcar amb una creu X): 

 
 MATRÍCULA 150 € (INCLOU CURS D’INGRÈS) 

Nº compte (IBAN i titular del compte)  

 

 

Pagament per mòduls 

De setembre a febrer: 1260 € 
*Ha d'estar abonat com  
a tard el 1/09/2019 

De febrer a juny: 1260 € 
*Ha d'estar abonat com  

a tard el 2/3/2020 

 *Pagament mensual 280 € 

*Domiciliació bancària el dia 5 de cada mes. 

 
Autorització de condicions 

 
 La matrícula i la quota del primer mes han d'estar pagats abans del primer dia de classe 

 Per donar-se de baixa és necessari avisar abans del dia 20 del mes anterior. Passada aquesta data es debitarà 

la quota del mes entrant 

 Sempre es fan 4 classes al mes. Els festius es poden recuperen en caps de setmana 

 Les classes es poden recuperar en altres grups 

 El curs acaba a mitjans de juliol, demanem disponibilitat fins aquesta data 

 

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:  

 


