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Se ha iniciado el periodo de pre-inscripción para el curso 2018-2019, por lo que os pedimos que si deseáis 

continuar en el centro el próximo curso rellenéis el documento que sigue a esta página y lo devolváis 

antes del 31 de mayo. En caso de no entregarlo, la plaza podría ser ocupada por otro alumno/a. 

Para formalizar la inscripción se deberán abonar 60€ antes del 1 de julio, en concepto de reserva de plaza 
y gastos de gestión, que se descontarán del precio total del curso, a excepción de los alumnos/as que 
hagan el pago anual. Pasado este día, no garantizamos que haya plaza para el próximo curso en el horario 
deseado. 
A aquellos alumnos que abonan su recibo mediante domiciliación bancaria, se les pasará el cobro del 

recibo de 60,00€ durante la primera semana del mes de julio, a no ser que nos indiquen lo contrario. Así 

mismo, el centro podrá solicitar la presentación del justificante de pago del adelanto para que se os 

proporcione el material del curso, por lo que os recomendamos que lo guardéis. 

 

Tarifas curso 2018-2019: 

  

LITTLE BUGS 

2 a 3 años.  

Inicio Hrs/semana Horario Total Mensual 

1 de octubre 1 hora 16.45 – 17.45 277,00€ 28,00€ 

 

4-5 años 

Inicio Hrs/semana Total* Mensual Pago en 3 veces* Anual* 

1 de octubre 1,5 537,00€ 53,00€ 150,00€ 483,00€ 

 

LITTLE STARS 

Inicio Días Hrs/semana Total Mensual Pago en 3 veces* Anual* 

3 de septiembre 2 días a la semana 2 740,00€ 68,00€ 214,30€ 666,00€ 

3 de septiembre 1 día a la semana 1,5 590,00€ 53,00€ 166,80€ 531,00€ 

 

JUNIORS y TEENS 

Inicio Hrs/semana Total Mensual Pago en 3 veces* Anual* 

3 de septiembre 2 740,00€ 68,00€ 214,30€ 666,00€ 

3 de septiembre 3 810,00€ 75,00€ 236,50€ 729,00€ 

 

ADULTOS 

Inicio Hrs/semana Total Mensual Pago en 3 veces* Anual* 

3 de septiembre 3 810,00€ 75,00€ 236,50€ 729,00€ 

 

Los importes de las mensualidades están calculados como prorrata del importe total del curso, 

incluyendo meses de más o menos duración, las vacaciones y festivos. Por ello los meses de diciembre, 

enero, el mes en que caiga Semana Santa y junio, se abonará la cuota completa. 

*En caso de realizar el pago anual, se aplicará un 10% de descuento sobre el precio total del curso, en 

caso de hacer el pago trimestral se aplicará un 5% de descuento sobre el precio total del curso. 

 

RECORDAMOS QUE UNA VEZ ABONADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA RESERVA DE PLAZA, TAL Y 

COMO CONSTA EN LA NORMATIVA DEL CENTRO, EN CASO DE QUE EL ALUMNO RENUNCIE A SU PLAZA, 

NO TENDRÁ DERECHO A NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN. 

 

https://www.tauformar.com/politica-de-privacidad/
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S’ha iniciat el període de pre-inscripció pel curs 2018-2019, pel que us demanem que si voleu continuar en 
el nostre centre el proper curs, empleneu el document que continua a aquest full i  el torneu al centre 
abans del 31 de maig. En cas que no el porteu, la vostra plaça podria ser ocupada per un altre alumne. 
Per a reservar la plaça del curs vinent, haureu d’abonar els 60,00€ en concepte de reserva de plaça i 
despeses de gestió, els quals es descomptaran del preu total del curs, abans de l’1 de juliol. Passat 
aquest dia, no garantim que hi hagi places disponibles per al proper curs en l’horari desitjat. 
A aquells alumnes que paguen normalment mitjançant domiciliació bancària, se’ls cobraran els 60,00€ 
durant la primera setmana de juliol, a no ser que ens indiqueu el contrari. Tanmateix, el centre podrà 
demanar la presentació del justificant de pagament d’aquest avançament per tal de poder rebre el 
material del curs, pel que us recomanem que el guardeu. 
 
Preus curs 2018-2019: 
 

LITTLE BUGS 

2 a 3 años.  

Inici Hrs/setmana Horari Total Mensual 

1 de octubre 1 hora 16.45 – 17.45 277,00€ 28,00€ 

 

4-5 años 

Inici Hrs/setmana Total* Mensual Pagament en 3 
vegades* 

Anual* 

1 de octubre 1,5 537,00€ 53,00€ 150,00€ 483,00€ 

 

LITTLE STARS 

Inici Dies Hrs/setmana Total Mensual Pagament en 3 
veces* 

Anual* 

3 de setembre 2 días a la setmana 2 740,00€ 68,00€ 214,30€ 666,00€ 

3 de setembre 1 día a la setmana 1,5 590,00€ 53,00€ 166,80€ 531,00€ 

 

JUNIORS y TEENS 

Inici Hrs/setmana Total Mensual Pagament en 3 
vegades* 

Anual* 

3 de setembre 2 740,00€ 68,00€ 214,30€ 666,00€ 

3 de setembre 3 810,00€ 75,00€ 236,50€ 729,00€ 

 

ADULTOS 

Inici Hrs/setmana Total Mensual Pagament en 3 
vegades* 

Anual* 

3 de setembre 3 810,00€ 75,00€ 236,50€ 729,00€ 

 

Els imports de les mensualitats están calculats com a prorrata de l’import total del curs, incloent mesos 

de més o menys durada, les vacances i festiu. Per aquesta raó, els mesos de desembre, gener, el mes en el 

que cau Setmana sant i juny s’abonarà la quota completa 

*En cas de fer el pagament anual, s’aplicarà un 10% de descompte sobre el preu total del curs, en cas de 

fer el pagament trimestral, s’aplicarà un 5% de descompte sobre el preu total del curs. 

 

RECORDEM QUE UNA VEGADA ABONAT L’IMPORT CORRESPONENT A LA RESERVA DE PLAÇA, TAL I 

COM CONSTA A LA NORMATIVA DEL CENTRE, EN CAS DE QUE L’ALUMNE RENUNCIÏ A LA SEVA PLAÇA, 

NO TINDRÀ DRET A CAP TIPUS DE DEVOLUCIÓ. 

 

https://www.tauformar.com/politica-de-privacidad/
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Curs 2018-19: 

Nom i cognoms de l’alumne:                                                                                                                               Edat: 

Telèfon de contacte:                                            

e-mail de l’alume/a: 

e-mail contacte pare/mare: 

Especialitat: Anglès         Alemany         Xinès          NIVELL  A1        A2        B1        B2         

                                                                                                        PRE-FCE          FCE           C1           CAE          C2 

                       Robòtica               Altres _________________   

 

Desitjo continuar el proper curs 2018-2019 en l’especialitat de:   

Observacions: 

De conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades, l’informem que les seves dades passaran a formar part 
d’un fitxer del qual n’és responsable TAU FORMAR i que aquest fitxer té les següents finalitats: 

 Gestionar la seva participació en els cursos en els que es matricula (notes, assistències, matriculacions, etc). 

 Promocionar els nostres serveis. 

 El senyor/a  _______________________________________________  amb DNI  ___________________,     AUTORITZA 
que la seva imatge i/o la del seu fill/a___________________________________ pugui sortir en fotografies i/o vídeos 
corresponents a les diferents activitats organitzades pel centre i publicades en les diferents xarxes socials, pàgina web del 
centre o filmacions. 

 AUTORITZA a TAU FOR&MAR, SCCL a utilitzar el seu correu electrònic i/o telèfon per a rebre notificacions acadèmiques 
i/o publicitàries 

 AUTORITZA al seu/va pare/mare/tutor/a a la utilització de la plataforma Schoology (si aplica). 

Signatura del pare/mare/tutor/a i/o alumne (major d’edat): 

FORMA DE PAGAMENT: 

  

EFECTIU  Mensual Trimestral Anual 

REBUT DOMICILIAT EN UNA ENTITAT FINANCERA Mensual Trimestral Anual 

En/Na Sr./Sra. _____________________________________________ amb NIF ________________, com a  titular del compte 

bancari indicat més a baix, autoritzo a TAU FOR&MAR, SCCL  a través d’aquest document a domiciliar els imports 

corresponents a les quotes i imports del curs 20__/__ . 

IBAN : 

E S                            
                             

 
SIGNAT(TITULAR DEL COMPTE) 
 
 
 
Nota: es carregaran 4€ de penalització en caso de devolució de rebut 
 
Les dades reflectides en aquest formulari podran ser utilitzades per la tramesa d'informació sobre activitats formatives de TAU 
FOR&MAR  SCCL, d’ acord amb l’article 6 de la llei 5/92 sobre la regularització del  tractament de les dades de caràcter 
personal. En el cas de no estar d’acord marqui la casella  

Santa Coloma de Gramenet, ......... de ........................... de  2018    

Firmado, 

 

 
 

Data: 

https://www.tauformar.com/politica-de-privacidad/

