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Inscripció Nens i Joves 
Curs 2018-2019 

 

Nom i cognom 
  

  

Codi Postal     Data naixement  
  

e-mail (alumne)   Mòbil (alumne)  
  

Com ens heu conegut? 
· Un amic       · Una recerca online       · Un professor (nom_______________________)       · Altre ____________________________ 

  

Info. MARE                                              /                               /    
                                (Nom)                                                              (Telèfon)                                                          (e-mail) 
  

Info. PARE                                              /                               /    
                                (Nom)                                                               (Telèfon)                                                          (e-mail) 
  

  

Col·legi  Anys d’anglès estudiats: Col·legi: _______  Acadèmia _______ 
  

Intoleràncies 
alimentàries: Cap   / a ________________________ 

Dislèxia i/o dificultats 
d’aprenentatge Cap   /__________________________ 

  

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

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

Comentaris  
  

 

Dades Bancàries 
Titular   

  

Nº compte IBAN A D __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __     __ __ __ __ 
 

  

 

Horari English Clubs (activitats lúdiques 100% en anglès) 
 

Nens: Disney Theater Club 
 

Nivell 2/3-: (encercleu totes les possibilitats): 
Dl. 17:30-18:30 / Dl. 18:30-19:30 / Dt: 17:30-18:30 / Dt. 18:30-19:30 

 

Nivell 3+/4: (encercleu totes les possibilitats):  
Dc. 17:30-18:30 / Dl. 18:30-19:30 / Dj: 17:30-18:30 / Dt. 18:30-19:30 

Joves: Media Club  
 

Nivell KET / PET-: (encercleu totes les possibilitats): 
 Dilluns: 18:30-20:00 / Dimarts 17:30-19:00 

 

Nivell PET+ / FCE: (encercleu totes les possibilitats): 
Dimecres: 18:30-20:00 / Dijous: 17:30-19:00 

 

Horari Grups Acadèmics 
** Aconsellem encerclar totes les possibilitats especificant la vostra preferència ** 

Grups Nens 
(4 anys fins un nivell inferior al KET) 

 

1ª opció:  Dia (encercleu):   dl.    dt.    dc.    dj.    dv.        
      

 Horari: (encercleu totes les possibilitats) 17:30-18:30 / 18:30-19:30               

      Altre horari (només dc o dv): entre _________ i _________ 
 

2ª opció:  Dia (encercleu):   dl.    dt.    dc.    dj.    dv.        
      

Horari: (encercleu totes les possibilitats) 17:30-18:30 / 18:30-19:30               

      Altre horari (només dc o dv): entre _________ i _________ 

Grups Joves 
(Nivell KET i superior) 

1ª opció:  Dia (encercleu):   dl.    dt.    dc.    dj.    dv.        
 Horari: (encercleu totes les possibilitats) 
 

     17:00-18:30 / 17:30-19:00 / 18:30-20:00 
 

     Altre horari (només dc o dv): entre _________ i _________ 
 

2ª opció:  Dia (encercleu):   dl.    dt.    dc.    dj.    dv.        
 Horari: (encercleu totes les possibilitats) 
 

     17:00-18:30 / 17:30-19:00 / 18:30-20:00        

     Altre horari (només dc o dv): entre _________ i _________ 
Horari Classes Particulars 

   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  __________ 
 
 

       Comentaris:___________________________________________________________________ 
 
 

 

A omplir per Singular: 
 

☐ Kd     ☐ Tn     ☐ Ad    lv: ________ 
 

iD? ☐    /  Grp? ☐   /   Ins? ☐    /   EA ☐ 
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1) Grups   
· Durada del curs: 17/09/18 al 28/06/19. No tanquem les vacances escolars (exceptuant Nadal). 
 

· Reunions amb professors (grups nens i joves): Les setmanes dels festius escolars concentrem les classes en 
2 dies (p.e. dl i dt) i els altres 2 dies (p.e. dc i dj) s’organitzen reunions amb els professors per parlar sobre 
el progrés dels alumnes (amb traductors disponibles). 

 

· Singular Junior: Els nens i joves (fins al nivell PET) fan classe a un local diferent (adaptat al 100% per 
aquesta franja d’edat) que està a 2 minuts, a Pau Casals 8 (Edif. Cornella II, en front del Mango Outlet). 
Enviarem informació més detallada amb les confirmacions dels grups. 

 

· Els festius escolars es poden recuperar venint a classes addicionals les setmanes de vacances escolars.  
 

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

· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen entre el dia 1 i el dia 5 de 
cada mes en curs. Si es lliura la fitxa després d'aquesta data, es carregarà la part proporcional del grup 
juntament amb la matrícula dins d’un termini d'una setmana. 

 

· La matrícula és anual i inclou tots els llibres i material necessari. Es carregarà entre l’1 i el 6 d’agost. En 
cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà dins d’un termini d'una setmana. 

· 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). 

 

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

 

· 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 cobren 3,00€ per rebut al client. 
 

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

 
 

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 poden recuperar 
dins d’un termini de 2 setmanes. La recuperació no sempre és 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) descomptar l’hora de la manera habitual o 2) 
cobrar la classe 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 cobren 3,00€ per rebut al client. 
 
 
 

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:  ___________________ 
 


