CURS DE PREPARACIÓ
PREPARACIÓ PROVES ACCÉS A LA
UNIVERSITAT (PAU)
FULL D’INSCRIPCIÓ
CURSOS MATRICULATS:

Geografia
Biologia
Química

DADES ALUMNE
1er Cognom

2on Cognom

Data de Naixement (Dia/Mes/Any)

Nom
Lloc de Naixement (Província/País)

Adreça

Home

Dona

Municipi / Localitat

Codi Postal

Província

Telèfon Fix

Telèfon Mòbil

Actualment treballant?

NIF / NIE / Passaport

Sí

País
Correu Electrònic
No

Antic alumne CEDESCA?

Sí

No

Cada curs consta de 43 hores distribuïdes a raó de 1,5 hores per setmana. Les classes són els divendres al
matí (Biologia i Química) i els divendres a la tarda (Geografia).
El curs inclou el material del curs (fotocòpies de la part teòrica).

C/ Pelai, 42 2ª planta- 08001 BARCELONA
Tel. 93.318.24.36
www.cedesca.com

PAGAMENT
1 assignatura Alumne Cedesca 225 euros
Alumne extern 295 euros
Matricula (50 €)

Dues assignatures Alumne Cedesca 425 euros
Alumne extern
575 euros
PREU TOTAL A PAGAR_________________

• Cal fer l’ingrés segons l’opció escollida, en el compte de La Caixa nombre CCC: ES13 2100 0900 9302 1182 6334. S’ha de fer
constar el vostre Nom i primer cognom, concepte: curs especifiques selectivitat, i enviar-nos aquest full d’inscripció i el resguard
del pagament del Banc a: secretaria@grupcedesca.com o també presentar-los al nostre Centre.
• Els antics alumnes del centre o actualment matriculats en cicles formatius tenen dret a un descompte indicat en la llista de preus.
• Les classes s'impartiran en català o en castellà, segons el criteri de cada professor i segons les necessitats de l’alumnat
• El curs consta de 43h de classe i inclou el material de preparació (fotocòpies material teòric). També disposarà d’accés a la
plataforma virtual del Centre per aquells continguts que el docent vulgui o cregui oportú penjar en format digital per a la seva
consulta i/o descàrrega pels alumnes durant el curs.
• Una vegada iniciat el curs no es retornarà l'import abonat per l'alumne; en cap concepte.
• L'admissió serà per rigorós ordre d'inscripció (places limitades).
• En el cas de no completar un grup mínim de 5 alumnes/curs, el centre es reserva el dret de no iniciar el curs i retornar els diners als
alumnes inscrits.
• En funció del que disposa el 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 (Reglament general de protecció de dades), el Centre de Noves Tecnologies, SL (Cntec), l’informa que
les seves dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer, tant de suport automatitzat així com en suport paper, denominat
ALUMNOS, la finalitat del qual és de caràcter informatiu i publicitari.

En aquest sentit, ha de saber que vostè te dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació
per escrit a Centre de Noves Tecnologies, SL - Cntec , a l’adreça C/ Pelai 42, 2º planta - 08001 - Barcelona i a l’atenció del
Responsable de Seguretat.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 15 de novembre de 2019

L’ALUMNE (Signatura i DNI)

LLOC I DATA

C/ Pelai, 42 2ª planta- 08001 BARCELONA
Tel. 93.318.24.36
www.cedesca.com

