Contracte d’inscripció ADULTS ONLINE a
Curs 2020-2021 (+16)
1. El curs comença el 28 de setembre del 2020 i acaba el 11 de juny de 2021.
2. Cal una assistència regular i constant per garantir un bon resultat a les proves
Oficials de Cambridge o les Internes de finals de curs.
3. Cal un treball personal fora de les sessions per garantir un bon resultat a les
proves Oficials de Cambridge o les Internes de finals de curs.
4. S’enviaran 3 informes anuals.
5. És del tot imprescindible que l’alumnat tingui un correu electrònic de
contacte ja que totes les notificacions es fan a través de correu electrònic. En cas
que hi hagi un canvi de correu és imprescindible informar-ho a la coordinació
d’okschool.
6. Cal ser puntual a les classes.
7. És obligatòria l’assistència a les proves internes de final de curs. En cas de no
venir han de signar la renúncia a la prova.
8. Les proves Oficials de Cambridge no són mai obligatòries, tot i que és
aconsellable com a repte, experiència i immersió.
9. No està permès MENJAR a les classes.
10. El preu de tot el curs de les formacions són:
Idioma

Hores setmanals

Preu total

8 quotes

curs

de:

ANGLÈS
Grups a partir de 16 anys

3 hores/setmana

624,00 €

78,00

11. Els pagaments es realitzaran de la següent manera:
a) Els alumnes de la Joviat i les seves famílies (pare, mare o tutors legals),
estan exempts de pagar la matrícula. L’import total, es repartirà en 8
pagaments. El primer serà en el moment de la inscripció, sempre abans de
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l’octubre i la resta, repartit en els mesos d’octubre, novembre, desembre,
gener, febrer, març i abril, entre els dies 15 i 20 de cada mes.
b) Els alumnes externs a la Joviat han de pagar una matrícula de 45,00 €.
L’import total, es repartirà en 8 pagaments. El primer serà en el moment de
la inscripció, sempre abans de l’octubre i la resta, repartit en els mesos
d’octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març i abril, entre els dies 15
i 20 de cada mes.
1r pagament
Inscripció
2n pagament
Del 15 al 20 del
10/2020
3r pagament
Del 15 al 20 del
11/2020
4t pagament
Del 15 al 20 del
12/2020
5è pagament
Del 15 al 20 del
01/2021
6è pagament
Del 15 al 20 del
02/2021
7è pagament
Del 15 al 20 del
03/2021
8è pagament
Del 15 al 20 del
04/2021

78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00

15. La signatura del full adjunt ens autoritza a passar els rebuts pel número de
compte IBAN que hagin autoritzat.
16. Aquests preus estan basats en una ràtio de 8-10 alumnes per grup. En cas que
no arribar als 8 alumnes el grup no es podria obrir.
17. Els segons germans gaudeixen d’un 10% de descompte.
18. El segon idioma gaudeix d’un 10% de descompte.
19. Els descomptes no són acumulables.
20. En cas de BAIXA voluntària s’haurà de signar el document de renúncia a la
formació, en cas contrari no podrem formalitzar aquesta BAIXA.
21. Okschool es reserva el dret de finalitzar la formació d’aquells alumnes que faltin
el respecte als professors o a la formació en general o que el seu comportament no
sigui l’adequat, després d’haver realitzat una entrevista prèvia o una comunicació
directe.
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22. Es podrà retornar el pagament corresponent només en els casos que la BAIXA
estigui signada, com a màxim, 10 dies després del pagament corresponent. Excepte
l’últim pagament del 15/04/2021.
23. Podeu escollir l’horari més escaient pels vostres fills i filles tenint en compte el
nivell recomanat en l’informe de la 3a avaluació.
24. Cal dur retornar el full adjunt ja complet i signat al llarg del mes de juliol a
llopart@joviat.cat. Recordeu posar noms i cognoms i omplir tota la informació
que es demana, en cas contrari no podrem fer la reserva de plaça degut a la
manca d’informació.

Contracte d’inscripció a

Curs 2020-2021 Grups ONLINE

Full a retornar a llopart@joviat.cat durant el mes de juliol del 2020:
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DNI de l’alumne/a :.............................................................................................
Nom i cognoms de l’alumne/a: ...........................................................................
Email i telèfon de contacte: ………………………………………………………….
Encercleu l’opció escollida:
KET 1 (2 anys)

KET 2 (1 any)

PET 1 (2 anys)

PET 2 (1 any)

FCE 1 (2 anys)

(OEEK1OM)

dimecres i divendres de 9:00 a 10:30

(OEEK1OT)

dimecres i divendres de 20:00 a 21:30

(OEEK2OM)

dimecres i divendres de 9:00 a 10:30

(OEEK2OT)

dimecres i divendres de 20:00 a 21:30

(OEEP1OM)

dimarts i dijous de 9:00 a 10:30

(OEEP1OT)

dimarts i dijous de 20:00 a 21:30

(OEEP2OM)

dimarts i dijous de 9:00 a 10:30

(OEEP2OT)

dimarts i dijous de 20:00 a 21:30

(OEEFC1OM) dilluns i dimecres de 9:00 a 10:30
(OEEFC1OT)

FCE 2 (1 any)

CAE

Data

dilluns i dimecres de 20:00 a 21:30

(OEEFC2OM) dimarts i dijous de 9:00 a 10:30
(OEEFC2OT)

dimarts i dijous de 20:00 a 21:30

(OEEAD1O)

dimecres i divendres de 20:00 a 21:30

Signatura

Nom i cognoms

*Amb aquesta signatura autoritzo a passar tots els rebuts d’okschool.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament
d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació,
oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de
Manresa.
Podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de datos de las personas físicas referente al tratamiento de datos personals y a la libre circulación de
estos datos y por lel que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que la Fundación Joviat, con CIF G60374022, es el
responsable del tratamiento de estos datos y los usará mientras no se revoque el consentimiento. Puede ejercer sus derechos
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de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad y olvido por web, en próximos correos o por escrito en Joviat, calle
Folch i Torres, 5-13 de Manresa.
Puede consultar nuestra política de privacidad en https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/
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