
Pàgina	1	de	2	

     

      Reinscripció Adults 
Curs 2018-2019 

 
  

Nom sencer alumne: __________________________   Data naixement:  ____________    
 
 

1) Estic interessat/ada en:   ☐ Classes en grup         ☐ Classes particulars   
 
 

2) GRUPS: Preferència horària adults  
 

1ª opció 
** Aconsellem encerclar totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un grup adequat ** 

 

 1 dia a la setmana  
dilluns / dimarts / dimecres / dijous  

2 dies a la setmana 
dl. i dc  / dt i dj  

Migdia 13:00-14:30 13:30-15:00  -  13:00-14:00 14:00-15:00 -  
Vespre 19:00-20:30 19:30-21:00 20:00-21:30 19:00-20:00 19:30-20:30 20:00-21:00 

Altre horari: Dia/Dies: _________________ Entre ______ i ______ 
 
2ª opció 

** Aconsellem encerclar totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un grup adequat ** 
 

 1 dia a la setmana  
dilluns / dimarts / dimecres / dijous  

2 dies a la setmana 
dl. i dc  / dt i dj  

Migdia 13:00-14:30 13:30-15:00  -  13:00-14:00 14:00-15:00 -  
Vespre 19:00-20:30 19:30-21:00 20:00-21:30 19:00-20:00 19:30-20:30 20:00-21:00 

Altre horari: Dia/Dies: _________________ Entre ______ i ______ 
 

3) CLASSES PARTICULARS: Preferència horària adults 
   1ª opció:  dia/dies (encercleu):   dl.    dt.   dc.   dj.   dv.       Horari: entre __________ i  __________ 
 
   2ª opció:  dia/dies (encercleu):   dl.    dt.   dc.   dj.   dv.       Horari: entre __________ i  __________ 
 

3) Comentaris: 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Canvis respecte al curs passat: 
 

· Obertura Singular Junior: Ens il·lusiona informar-vos que les classes dels nens i joves (fins al nivell PET) 
faran classe a un local nou, adaptat i dissenyat al 100% per aquesta franja d’edat. Estarà a 2 minuts del 
despatx principal, a Pau Casals 8 (l’Edif. Cornella II, en front del Mango Outlet). 

 

· Classes de conversa gratuïtes de dilluns a divendres: Horaris i dies diferents de setmana en setmana. 
 

· English Clubs: Oferirem més tipus de cursos d’anglès (p.e. un Book Club i un Media Club). Cada “Club” 
durarà un trimestre. Enviarem més informació al setembre. 

 

· Les classes particulars podran escollir entre un pack d’hores o una mensualitat fixa (que comptarà amb un 
15% de descompte respecte al pack). 

 

· Els grups de segon any de preparació per un examen de Cambridge treballaran amb English Aula (exàmens 
passats i exercissis online). La quota pel servei per a aquests grups serà de 8€ cada trimestre (amb les 
mensualitats de: Octubre – Gener - Abril). 

 

· Les mensualitats dels grups del curs 2018-2019 seran: 85€ (1 hora setmanal), 105€ (1,5 hores setmanals) i 
118€ (2 hores setmanals). Hi ha 9,5 mensualitats en total. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A omplir per Singular: 
 

☐ Kid     ☐ Teen     ☐ Adult 
 

Current LV ________ / LV nxt yr: ________  
 

Ins-? ☐    /    Enrl.? ☐ 
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1) Grups   
· Durada del curs: 17/09/18-28/06/19. Romandrem oberts durant les vacances escolars (exceptuant Nadal). 
 

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

· La mitja mensualitat de setembre es carregarà entre el dia 1 i el dia 5 de setembre 
 

· La quota de reinscripció (material inclòs) és de 70€ pels nens i 90€ pels joves i adults i es girarà pel banc 
entre l’1 i el 6 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà com a molt a les dues setmanes. 

 

· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. 
10% quan un alumne s'apunta a més d’un grup. 

 

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

2) Classes particulars 
 

 
 

 
· M’interessa: ☐ Mensualitat fixa (___ hrs setmanals)    ☐ Pack ____ hrs (si 2 alumnes, amb: _________________________) 
 

· Vull començar les classes el dia ____ de _____________.  
 

· Mensualitat fixa: Les classes que cauen un dia festiu o anul·lades amb més de 6 hores, es podran recuperar 
a les dues 2 setmanes. La recuperació no sempre serà possible amb el professor i/o l’hora habitual.  
 

· Packs: Cal anul·lar les classes amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es factura la 1ª hora. 
 

· Els packs d’hores amb horari reservat tenen la següent caducitat: 
      Pack 5 hores: 7 setmanes, Pack 10 hores: 13 setmanes, Pack 20 hores: 25 setmanes. 
 

· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot 1) gastar l’hora de la manera habitual o 2) cobrar 
la classe només a l’alumne que ha assistit a 32,5 € fora del pack/mensualitat (15% de desc. respecte al pack) i 
l’altra hora quedaria pendent de recuperar. 
 

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

 
Els alumnes actualment inscrits tenen prioritat davant dels alumnes nous, sempre i quan 

es lliuri aquesta fitxa abans del dia 29 de juny. 
 
 

Rebreu una confirmació per e-mail de la vostra classe definitiva abans del 31 de juliol. 
 
 
 
 

He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular. 
 
 
 
 
 
 

Signatura: _____________________________  Data:  ___________________ 
 


