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FULL D’ INSCRIPCIÓ CURSOS 2020-2021 

 

Dades personals1 
 
Nom i cognoms: 
Data de naixement: 
Professió/ Situació laboral/ Estudis: 
DNI/ Passaport: 
Sexe:       
Correu electrònic de contacte: 
Telèfons de contacte: 
Adreça postal: 
Altres dades: 
 

Dades personals del pare/mare o tutor legal ( en cas de tractar-se d'un 
menor) 
 
Nom i cognom del pare/mare o tutor legal: 
Data de naixement: 
DNI/ Passaport: 
Correu electrònic de contacte: 
Telèfons de contacte: 
Adreça postal: 
Altres dades: 

 
Curs al que es matricula: (assenyaleu el que pertoqui) 
 

 

 Estudis Professionals de Teatre  
 

 Iniciació al teatre i al circ ( de p3 a 1er de primària) 
 

 Teatre Infantil (de 2on a 6è de primària) 
 

 Teatre Juvenil (de 1er ESO a 1er BAT) 
 

 Cursos de teatre per adults – Llenguatge escènic  
 

 Cursos de teatre per adults – Territoris dramàtics 

 
1 La informació que faciliteu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat de l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). En 

compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de 
caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta 
(EtcA). Les dades lliurades s'empraran exclusivament per dur a terme el procés de matriculació, el cobrament dels diferents rebuts, 
el seguiment docent de l'alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). En 
compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, la formalització de la matrícula autoritzarà que l'alumnat pugui ser fotografiat en les activitats que organitzi l'Escola 
de Teatre i Circ d’ Amposta (EtcA) i que aquestes imatges puguin ser publicades al web, a la memòria d'activitats de l'Escola de Teatre 
d’Amposta (EtcA), o en comunicació i informació d'activitats de l'EtcA. 
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 Cursos de teatre per adults – Any de creació 
 

 Tècniques i entrenament de la veu 
 

 Arts del circ per a nens/es ( 2on i 3er de Primària) 
 

 Arts del circ per a nens/es ( de 4art a 1er ESO) 
 

 Arts del circ per adults 
 

 Aeris: franja de 17-18 
 

 Aeris: franja de 18,15-19,15 
 

 Aeris: franja de 19,30-20,30 
 

 Aeris: franja de 20,45-21,45 
 

 

Forma de pagament ( escolliu una opció) 
 
▪ Domiciliació bancària  
 
▪ Ingrés al compte de l’Escola de teatre i circ d’Amposta ( facilitarem el número de 

compte de l’EtcA) 

 
Descomptes a aplicar: (assenyaleu el que pertoqui) 
 

 Família nombrosa o monoparental – 15%-      
 Soci/a Fila – 10% - 
 Soci/a Lira – 10%- 
 Segon membre de la família inscrit al mateix curs – 15% - 
 Inscripció a més d’un curs -10%- 
 Persona en situació d'atur ( majors de 18) – 10% - 
 Estudiant (majors de 18) – 10% - 

 

Documentació que s'adjunta: (assenyaleu el que pertoqui) 
 

 Fotocòpia del DNI/Passaport: 
 Fotocòpia del DNI/Passaport del pare/mare o tutor legal ( en cas de ser menor) 
 Fotocòpia del número de compte 
 Fotocopia del títol de família nombrosa o monoparental 
 Justificant d'estudiant 
 Justificant de situació d'atur 
 Justificant de soci de la Fila 
 Justificant de soci de la Lira 
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AVISOS IMPORTANTS: 

Els pagaments es realitzaran trimestralment, escollint l’opció de domiciliació bancària o ingrés al 
compte de l’EtcA. Els pagaments s’efectuaran durant els 5 primers dies d’octubre, gener i març. El 
retornament d'un rebut bancari suposarà fer-se càrrec de les despeses de devolució. El pagament de 
la matrícula és condició requerida per a la reserva de la plaça. Els cursos comencen el 14 de setembre 
i finalitzen el 11 de juny.  
 
Seran períodes no lectius els compresos entre el 23 de desembre de 2020 i el 7 de gener de 2021 i 
entre el 28 de març i el 5 d’abril de 2021. Es seguirà el calendari festiu de la loca litat d’Amposta. L' 
activitat de l'EtcA i l'ATCTE tenen una assegurança de Responsabilitat Civil. L’ alumne es compromet 
a seguir totes les indicacions del professor/a durant les sessions i està d’acord en que l’Escola de 
Teatre i Circ d’Amposta i l'ATCTE no es farà responsable en cas d’accident, de les lesions que puguin 
afectar a aquest/a, com a conseqüència de la pràctica de qualsevol de les seves activitats. L’Escola 
de Teatre i Circ d’Amposta recomana als alumnes disposar d’una assegurança mèdica pròpia i, en 
cas de patir alguna lesió, ho comuniquen al professor/a.  
 
 

           He llegit i accepto les condicions de funcionament, pagament, avisos  i calendari de l'EtcA  

 Amposta, el   ________  de ___________________ de 20___ 

Signatura: (Alumne o pare/mare/tutor legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                                                             Professionals reconeguts per:                                         
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