
 

 

INFORMACIÓ PERSONAL 
Nom: ________________________/ Nom dels pares:_____________________________________ 

Cognoms: _________________________________________________________________________ 

Adreça:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Núm. de tel: ____________________/Núm. de tel dels pares: ______________________________ 

E-mail: _______________________________/ E-mail dels pares: ____________________________ 

 

Persona de contacte en cas d´emergència: _____________________________________________ 

Núm. de tel: _______________________ 

 

Horari i dia preferit: __________________________________________________ 

 

Nivell prèviament estudiat:__________________________________________________________ 

 

Condicions mediques especifiques/o requeriments d´aprenentatge: 
___________________________ 

En cas de NO estar d´acord amb la publicació de fotos/vídeos vostres per motius de màrqueting a 
les xarxes socials firmeu aquí si us plau:  

 

 

 

 

 



 

 

DADES BANCÀRIES 
 

Titular: ______________________________________________________________ 

 

Nom del banc:________________________________________________________ 

 

Num. Compte IBAN: AD_ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _  

 

 

CONDICIONS 
• Política d’anul·lació: 

o Les anul·lacions fetes per escrit amb menys de 4 hores d’antelació seran cobrades 
o Les classes anul·lades per escrit amb més de 4 hores: 

§ Es podran recuperar quan sigui possible per l´alumne i el professor dins del 
mateix mes¹ 

§ Es veuran reflectides a la factura² 
• En cas de ser una classe grupal, l’absència d´un o varis alumnes del grup NO influirà en el 

preu mensual de la classe. Si la totalitat del grup anul·la una classe llavors s’aplicarà la política 
d’anul·lació prèviament estipulada. 

• Girarem la quantitat de la factura del mes vigent l’últim dia hàbil de cada mes. 
• Si vol deixar de rebre classes, es tindrà que donar un mes de preavís 
• NO hi hauran classes els dies Festius Nacionals (si la classe cau en un d´aquests dies es veurà 

reflectit a la vostra factura, o es pot esculli opció 1 o 2). 
• Altres vacances (que afectin més de 1 classe) que l´alumne o el professor vulguin agafar 

hauran de ser pactades entre les dues parts amb 2 setmanes d’antelació. 
• Qualsevol material comprat pel professor per l’alumne i per l’ús de l´alumne seran facturades 

el mes següent (per exemple: llibres) 
 

He llegit i estic d’acord amb aquestes condicions: 

 

Signat per: ___________________________       Data: _______________ 

 



 

 

El client / el representant de l’alumne menor d’edat atorga llur consentiment exprés perquè les dades personals de l’alumne i les seves, 

tant les que consten al present document com les derivades del mateix, s’emmagatzemin als fitxers de l’empresa i siguin tractades com 

correspongui amb l’objectiu i la finalitat d’obtenir una correcta execució d’aquest compromís. 

El client / el representant de l’alumne menor d’edat ha aportat de manera voluntària les seves dades personals necessàries per a la 

formalització del present compromís i podrà sol·licitar i obtenir la rectificació de les mateixes si aquestes són errònies, prèvia la 

presentació dels documents que justifiquin llur realitat, així com exercir els drets d’informació, rectificació, supressió i oposició regulats 

a la Llei 15/2013 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. 
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