
Nom i Cognoms

Codi Postal

e-mail (alumne)  

Pels menors de 18 anys:

   Info. MARE

Pels menors de 18 anys:

   Info. PARE

Titular

Nº Compte IBAN

Disponibilitat:

Horari:

Comentaris:

1) Col·legi: ___________________________      Anys d'anglès estudiats:    Col·legi: ______     Acadèmia: _______

        � També vull rebre una còpia física dels informes d'avaluació (lliurada a l'alumne)

3) Vinc de part d’una empresa que em subvenciona el pagament de les classes.

                 Nom de l'empresa: ____________________________________________________________________________

è è

Dilluns                Dimarts                Dimecres                Dijous                Divendres

                         FITXA D'INSCRIPCIÓ 2017-2018

Data naixement

Mòbil (alumne)

      DADES BANCÀRIES

 A D __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __     __ __ __ __

      Estic interessat/ada en:   ��Classes en grup     �����Classes particulars 

                               /                            /

                      (Nom)                                                          (Telèfon)                                                    (e-mail)

                               /                            /

                      (Nom)                                                          (Telèfon)                                                    (e-mail)

   ________-________   ________-________    ________-________     ________-________    ________-________

_______________________________________________________________________________

5) Comentaris:______________________________________________________________________________________

5) Comentaris:______________________________________________________________________________________

ADULTS

       concreta a les factures, especifiqueu-la aquí (p.e. Nom empresa, NRT): ______________________________________

       _______________________________________________________________________________________________

NENS & JOVES

2) Informes: Els informes d’avaluació s’envien automàticament per e-mail 2 cops a l’any (desembre i juny). 

3) Intoleràncies alimentàries:   Cap   /  a:  ______________________________________________________________

4) Dislèxia o altres dificultats d’aprenentatge:  Cap   /   __________________________________________________

1) Objectiu:    Anglès gen. & conversa      Business English       Prep. Examens (First Cert. - Advanced - Proficiency)

2)�Les factures generades s'envien mensualment automàticament per e-mail. Si necessiteu que aparegui informació 

Condicions curs 2017-2018
Pàgina següent

A omplir per Singular:	
 	

☐  Kd     ☐ Tn     ☐ Ad      lv: ___________	
 	

iD?:  �          Grp?: �           Ins?: � 	



Signatura:______________________ Data:_______________________________

· Estic interessat/ada en un pack de __________ hores. (Tarifa matí / tarifa estándar - 1 alumne / 2 alumnes)

· Singular es reserva el dret d’anul·lar els grups quan el nombre d’alumnes inscrits sigui inferior a dos, oferint grups alternatius.

· La mitja mensualitat de setembre es carregarà la setmana de l'11 de setembre.

· Descomptes:
        · 5% a les tarifes de grups en cas d’haver-hi més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari.

        · 10% a les tarifes de grups quan un alumne s'apunta a més d’un grup (aplicat a ambdós grups).

    · La matrícula dels grups és anual i inclou tots els llibres i el material necessari.

GRUPS (nens, joves i adults)

· Recuperacions: 
        · Els nens i joves poden recuperar els dies festius durant les vacances escolars (exceptuant les de Nadal).

        · Pels adults, per cada dos dies festius el mateix dia laborable (e.g. 2 dilluns), oferirem classes addicionals separades per 

nivell per a aquests alumnes.

· Romandrem oberts durant totes les vacances escolars, exceptuant les de Nadal.

· La mensualitat dels grups és fixa i és independent a l'assistència de l'alumne, els dies festius i/o les vacances.

· Durada del curs: Dilluns, 18 de setembre - Divendres, 29 de juny   

· Les mensualitats es carregaran entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes i corresponen a la mensualitat del mes en curs.

CLASSES PARTICULARS

He llegit i estic d’acord amb les condicions.

      Edifici Montclar  ·  Bonav. Armengol 10, Bloc 2, 6-1  ·  Andorra la Vella
      Tel. +376 813 989   ·   www.singular.ad   ·   singular@singular.ad

· Per anul·lar una classe particular, cal avisar amb un mínim de 6 hores d’antelació.       

   En cas contrari, es factura la primera hora de classe.

· Les classes particulars no paguen matrícula, només el preu del material si es fa servir.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00 € per rebut al client.

· Els packs d’hores amb un horari reservat tenen la següent caducitat:

     Pack 5 hores: 6 setmanes,   Pack 10 hores: 12 setmanes,   Pack 20 hores: 24 setmanes

· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00 € per rebut al client.

· Per donar-se de baixa del curs cal avisar a recepció amb 3 dies d’antelació abans del final de mes.

· Matrícules

    · En cas de fer la inscripció a partir de març es pot girar mitja matrícula (sense incloure els llibres).

    · En cas de fer la inscripció a partir de maig, es pot girar 1/3 de la matrícula (sense incloure els llibres).

Condicions Singular Curs 2017-2018

· Vull començar les classes el dia _______ de ____________________.


