
 
 
 

 Ptge. Rector Oliveras, s/n, 08009 | info@escolaisc.cat | 93 4531198 | www.escolaisc.cat 

 
 
 
 

 

 
 
 

INSCRIPCIÓ ESTIU 2018 
 
 
DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms  

DNI (alumne) DNI (pare/mare) 

Població de naixement Data naixement Edat actual 

Domicili habitual C.P. Població 

Telèfons Mare/Pare 

Correu electrònic 

Correu electrónica pare/mare 

             
DADES ACADÈMIQUES 

Centre de procedència  

Estudis cursats (últim nivel assolit) 

Com ens has conegut? 

Observacions 

 

DADES DEL CURS 
 

Calendari docent: del 2 de juliol al 3 d’agost, i del 20 al 31 d’agost 

Duració: 84 hores 

Horari: Dilluns a dijous, de 9.30 a 12.30 o 13.30 hores (divendres de 11 a 14 hores, aula d’estudi)  

 

Preus: 

 

 Matrícula i material: 30€ 

 Pagament per blocs 

o Dos blocs, tot el curs: 360€ 

o Un bloc, tot el curs: 180€ 

 Per setmanes 

o Un bloc, una setmana: 30€ 

o Dos blocs, una setmana: 60€ 

o Altres possibilitats i classes individuals (consulteu condicions) 

 

 

Reforç de Secundària (ESO) 

Estiu 2018 
 

 

Fotografia 

Data de matrícula: 

______________________ 
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1 En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, s'informa al titular de les dades que serán incorporades a un fitxer propietat d’Escola ISC, que podrá fer-
ne un ús exclusivament acadèmic i informatiu. El titular de les dades podrá en tot moment exercir els drets d'accés, 
rectificació i cancel·lació legalment establerts. 

Assignatures d’ESO 

 Llengua catalana 
 Llengua castellana 
 Llengua estrangera 
 Física i Química 
 Biologia 

 Matemàtiques 

 Altres (indiqueu) 

 Altres (indiqueu) 

Forma de pagament 

 A Secretaria (en efectiu) 

 Per transferència bancària 

Horari 

x Matins 

 Tardes 

Documentació que aporta l’alumne 

 Full d’inscripció (les dades sol·licitades en aquest full) 

 Fotografia (1) 

 Fotocopia DNI  

 Pagament matrícula (no es retorna un cop iniciat el curs) 

Signatura del responsable 
Data i segell de l’escola 

Signatura i conformitat de l’alumne1 

   


