
 

  TEA – THE ENGLISH ACADEMY 
C/Mediterrani, 15-17 

Sant Vicenç de Montalt 08394 
Tèlf: 937911708  -  690210168 (només WhatsApp) 

info@tea-bcn.com 
 

FULL INSCRIPCIÓ – ESCOLA SANT JORDI 
CURS 2021/2022 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE: 
Nom i cognoms: 
 

Adreça: 
 

Localitat: 
 

C.P. 

Tfn fixa: Tfn mòbil mare: Tfn mòbil pare: 

Correu electrònic: 

Curs escolar: 

DIES DE CLASSE I PREUS: 
Marqui amb una X els dies que el seu fill/a ve a classe 

□ dimarts/dijous    □ dimarts/divendres    □ dimecres/divendres         □ dimecres      □ dijous 

 
Preu: ---------------------- €    
 

3º.- DOMICILIACIO BANCÀRIA: 
Titular: 
 

DNI: 

IBAN Número de compte 

 
ES 

     

 

Com a ----------------- (pare, mare o tutor) accepto els preus, i les normes generals ressenyades al darrera. 
 
Sant Vicenç de Montalt a -------------- de -------------- de -------------- 
 
FIRMA: 
 
 
AVÍS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i els seus arxius s’adrecen exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a 

secret professional. No està permesa la seva reproducció o la seva distribució sense l’autorització expressa de TEA -The English Academy. Si vostè no és el 

destinatari final, si us plau, elimini’l i informi’ns per aquest mitjà.Pel Reial Decret-Llei 5/2018 de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a 

la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, d’acord amb allò  establert en el Reglament General de Protecció de Datos (UE) 2016/679, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades seran 

tractades amb la finalitat de realitzar la gestió oferta per TEA - The English Academy.Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 

oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades davant TEA - The English Academy: 

MEDITERRANI, 15-17, 08394, SANT VICENÇ DE MONTALT, BARCELONA, info@tea-bcn.com 

Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posi’s en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@tea-bcn.com 

mailto:info@tea-bcn.com
mailto:info@tea-bcn.com


Normes Generals de  
TEA – The English Academy 

El curs començarà a l’octubre de 2021. 

TEA seguirà el mateix calendari escolar general establert per la Comunitat de Barcelona i Ajuntament de Sant Vicenç 

de Montalt. 

No s'impartiran classes els dies de festa segons el calendari laboral i durant els períodes de vacances segons el 

calendari escolar. Les classes perdudes per dies festius o per vacances NO són recuperables. 

Si un alumne no assisteix a una o diverses classes, aquestes no són, en cap cas, recuperables. 

Les inscripcions hauran d'estar correctament emplenades amb totes les dades personals i bancàries que es 

sol·liciten i signades per l'adult responsable. 

El pagament de les mensualitats es realitzarà per domiciliació bancària.  

El cobrament de les mensualitats és mensual. El cost d'un rebut bancari retornat serà carregat en el compte d'on 

ha estat retornat. 

Les baixes s'han de comunicar per escrit amb una antelació mínima de 15 dies i en cap cas es farà efectiva el mateix 

mes de l'anunci. 

Per realitzar la inscripció en qualsevol dels cursos cal emplenar completament el full d'inscripció , sense oblidar la 

signatura del pare / mare / tutor legal. Un cop emplenada s'ha de lliurar a l'acadèmia. En lliurar el full d'inscripció 

cal realitzar el pagament de la matrícula. Aquest pagament no serà retornat sota cap concepte en el cas que 

l'alumne vulgui cancel·lar la seva reserva. La reserva no és de caràcter retroactiu. Tots els cursos que oferim són 

personals i intransferibles. 

TEA es reserva el dret de cancel·lar o reduir el nombre d'hores de qualsevol grup que no tingui un mínim de 6 

alumnes durant el transcurs de l'any. 

Cada alumne haurà de portar el seu propi material (llapis, goma, tisores i llapis de colors) per poder treballar durant 

la classe. 

Per al millor funcionament del grup, si un alumne rep 3 avisos per conducta inadequada, TEA es reserva el dret de 

poder expulsar aquest alumne de l'acadèmia. 

 

 

Nom: ______________________________________________________________________ 

DNI: _______________________________________________________________________ 

Data: _______________________________________________________________________ 

Signatura: _____________________________________________________________________ 


