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      Reinscripció Adults 
Curs 2019-2020 

 
  

Nom i cognoms alumne: ____________________________________   Data naixement:  ___________   
 
Telèfon contacte:  __________________________   

 
 

Objectiu: ☐	Anglès general i conversa    ☐	Preparació pel FCE / CAE / CPE    ☐	Business English 
 

1) Preferència horària GRUPS 
 

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 _________ 
 

2) Preferència horària 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  __________ 
 

3) Comentaris: 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

1) Grups   
· Durada del curs: 16/09/19 al 26/06/20. No tanquem durant les vacances escolars (exceptuant Nadal). 
     En cas de no poder començar a mitjans de setembre, apunteu-ho a dalt al punt 3, “Comentaris”. 
 

· Les mensualitats dels grups no es modifiquen al curs 2019-2020. 
 

· La mitja mensualitat de setembre es carregarà entre el dia 1 i 5 de setembre. En cas de lliurar la fitxa 
més tard, es passarà com a molt als 5 dies. 

 

· La quota de reinscripció (material inclòs) és de 90€ pels joves i adults i es carregarà 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. 

 

· Política de devolució de matrícula en cas d’anul·lació d’inscripció: avís abans del 20 d’agost = devolució 
del 70% de la matrícula / avís entre el 21 d’agost i el 10 de setembre = devolució del 50% / avís entre l’11 i 
el 20 de setembre = devolució del 30% / avís a partir del 21 de setembre = matrícula no reemborsable. 

 

· Els grups de 2on any de preparació per un examen de Cambridge treballen amb English Aula (exàmens 
passats i exercicis online). La quota pel servei per a aquests grups és de 3€ al mes (novembre – juny) i 
s’aplica un 10% de descompte a la matrícula (s’efectuarà amb la mensualitat de novembre). 

 

è Continuació   è 
 
 
 
 

A omplir per Singular: 
 

 

Current LV ________ / LV nxt yr: ________  
 

Insc? ☐    /    Grp? ☐ 
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· Recordem que els dies festius no són recuperables, ja que oferim classes de conversa addicionals per cada 
nivell setmanalment.  

 

· Degut a la baixa assistència durant les dues setmanes de Pasqua, els horaris canviaran i cada alumne es 
podrà apuntar a les classes proposades que més l’interessin (es podrà escollir entre “grammar-time” i “TED 
media-time”). Hi hauran diverses opcions horàries i els grups aniran separats per nivell. 

 

· 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: ☐ La 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.  
En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es podrà tornar a recuperar.  

 

· 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: 14 setmanes, Pack 20 hores: 26 setmanes. 
 

· Al curs 2019-2020, a fi de gestionar els horaris dels professors de manera més diligent, no hi haurà tanta 
flexibilitat amb la política de les recuperacions i de la caducitat dels packs amb horari reservat. 

 

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

 

· 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 28 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:  ___________________ 
 


