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Reinscripció Curs 2017-2018 
 
 

Nom sencer alumne: _________________________________   Data naixement:  ____________    
 

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

2) Disponibilitat horària:   
    ☐ Voldria mantenir el mateix horari de classe 

    ☐ Voldria canviar el dia i/o l’horari. Especifiqueu nova disponibilitat: 
 

    Primera opció:  dia/dies (encercleu):   dl.    dt.   dc.   dj.   dv.       Horari: entre __________ i  __________ 
 
    Segona opció:  dia/dies (encercleu):   dl.    dt.   dc.   dj.   dv.       Horari: entre __________ i  __________ 
 
    Tercera opció: dia/dies (encercleu):   dl.    dt.   dc.   dj.   dv.       Horari: entre __________ i  __________ 

 

      Comentaris: ____________________________________________________________________________ 
 

3) Preferència professor:  
     ☐ Voldria mantenir el mateix professor 

     ☐ Preferiria canviar el meu professor actual 
 

      Comentaris: _____________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

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

     ☐ També vull una còpia física dels informes (lliurada a l’alumne). 

 · Intoleràncies alimentàries:  Cap  / a: ____________________________________________________ 

 · Dislèxia i/o altres dificultats d’aprenentatge:   Cap   /  ____________________________________ 
 

5) Adults: 
   · Vull canviar l’objectiu de les meves classes: 

☐ Preparació per un examen:  ☐ First Certificate     ☐ Advanced     ☐ Proficiency 
 

         ☐ Anglès general i conversa        ☐ Business English 
 

      Comentaris: ____________________________________________________________________________ 
 

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

 Nom de l’empresa: __________________________________ 
 

6) Canvi dades bancàries (només si són diferents a les ja facilitades) 
 

 IBAN: AD _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _      
 
 

è  Condicions  è 
 
 

A omplir per Singular: 
 

☐ Kid     ☐ Teen     ☐ Adult 
 

Teacher: __________________________ 
 

Schedule: __________________________ 
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Condicions curs 2017-2018 
 
1) Condicions grups (nens, joves i adults) 
 

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

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

· Recuperacions: 
· Els nens i joves podran recuperar els dies festius durant les vacances escolars (exceptuant  
  les de Nadal). 
· Pels adults, per cada dos dies festius el mateix dia laborable (p.e. 2 dilluns), oferirem  
  classes addicionals separades per nivell per a aquests alumnes. 

 

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

 

· Les mensualitats dels grups del curs 2017-2018 seran: 80€ (1 hora setmanal), 100€ (1,5 hores 
setmanals) i 115€ (2 hores setmanals). 

 

· La quota de reinscripció (material inclòs) és de 70€ pels nens i 90€ pels joves i adults i es girarà 
pel banc el dia 4 d’agost.  

 

· Al mes de setembre es carregarà mitja mensualitat (la setmana de l’11 de setembre) 
 

· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client. 
 
2) Condicions classes particulars 
 

· Vull reprendre les classes el dia _______ de _________________.  
 

· 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 cost del material si es fa servir. 
 

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

quan es lliuri aquesta fitxa abans del dia 30 de juny. 
 

Rebreu una confirmació per e-mail del vostre grup confirmat abans del 31 de juliol. 
 
 
 
He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular. 
 
 
 
 
 

Signatura: _____________________________  Data:  ___________________ 
 

 


