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        E N G L I S H    C O U R S E S     A  P P L I C A T I O N   F O R M

IDIOMA

EXAM RESULT

COGNOMS: NOM:

DOMICILI: C.POSTAL:

POBLACIÓ: PROVINCIA:

EDAT: D. DE NAC: MÒBIL M:

CURS: CLASSE: MÒBIL P:

E-MAIL : ALTRES TELF:

OBSERVACIONS:

  DADES  CURS OBJECTIU GENERAL 

GRAMMAR/VOCAB.

F.C.E / C.A.E

A F A
INSTITUT PEDRALBES

DADES  ALUMN@

F.C.E / C.A.E

Please fill in the days and times when you would like to take the classes.

IDIOMA
Tipo de càrrec:

TITULAR: 

Recurrent

Únic

SI US PLAU LLEGEIXI ATENTAMENT LES CONDICIONS AL DORS I CONTACTINS SI TE DUBTES AL RESPECTE.

LA SEVA SIGNATURA MOSTRA EL CONEIXEMENT , ACCEPTACIÓ I APROBACIÓ DE LES NOSTRES CONDICIONS 

SIGNATURA MARE/PARE/TUTOR

Data,
Centres a UK reconeguts per The British Council.

ORDRE D’AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA SEPA - Mitjançant la signatura d’aquest formulari el deutor autoritza l'ordre de domiciliació a BRITANNIA 

SCHOOL S.L.a enviar instruccions a l’entitat del deutor, en el seu compte IBAN i entitat, per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor 

d’acord amb els rebuts que aquest presenti corresponents a la quota d’associat del deutor i/o altres aportacions econòmiques que puguin tenir lloc per part del 

deutor a favor del creditor. Com a part del seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit 

amb la mateixa. 

DADES  BANCARIES:

FRIDAY

Col.laborador del Dpt.de Treball de la Generalitat.

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

Col.laborador del Dpt.de Treball de la Generalitat.



B.Metodologia - Un cop realitzada la proba de nivell s'estructran els grups segons nivells atenent el contingut necessari per 

l'alumnat; General English, English & Fun, English for Specific purposes, Introduction to vocab and grammar, preparació per 

exàmens oficials (F.C.E, C.A.E, C.P.E ..etc.).A l' iniciar-se el curs el professorat indicarà el material necessari per la classe (llibres, 

laptop, ipad, "resources", ..etc.) així com els  registres d'alumnat i control d'assistència.El material didàctic es cobrarà a part i es 

pot adquirir en el nostre centre o en qualsevol distribuidora.Les classes seràn per plataforma virtual fins que les condicions i 

escenari seigui recomanable fer-ho presencialment.Si les classes són presencials i qualsevol alumne no pot atendre sempre tindrà 

la opció d'assistir virtualment.

A.Professorat/Qualitat - El nostre professorat és nadiu, bilignüe , qualificat en les seves corresponents vessants: T.E.F.L. (Teaching 

English as a Foreign Language), F.L.E (Francais Langue Etrangere),D.E.L.E. (Diploma Español como lengua extranjera),DaF/DaZ  

(Deutsch als Fremd- und Zweitsprache") Alemany com a llengua Estrangera,I.C.L.S. (Italiano come lingua straniera) ..etc. i expert; 

garantint un aprenentatge de qualitat. Britannia es reserva el dret de substituir/rescindir de qualsevol professor/a en cas de no 

estar 100 % satisfets.

Placement Test – Realització, correcció i avaluació de l'alumnat mitjançant el nostre  Placement Test.  Aquest és pot realitzar via 

email, internet o bé in situ amb la supervisió del nostre professorat remeten el full de respostes corresponent. (Answer Sheet).

E.Preu/Trimestre.La nostra oferta de preus es de 60 €/mes.Els rebuts es cobraràn del dia 1 al dia 5 de cada mes; desde Octubre a 

Juny, 9 rebuts per tot l'any escolar (Octubre a Juny).Material didàctic a confirmar segons nivell.Cost Aprox. 38-40 €/set.Els rebuts 

es giràn per domiciliació bancària autorizant amb aquest formulari el formulari SEPA 

D. Report alumnat - Britannia School i alumnat es mantindràn informats mutuament de les incidències que poguin presentar-se 

durant la prestació dels serveis contractats, amb la intenció de millorar la qualitat de l'ensenyament en tot moment i adaptar-la als 

particulars aspectes formatius que l'alumnat i Britannia School requereixen.

C. Avaluació- Britannia School avalúa al seu alumnat trimestralmente mitjançant exàmens específics de la materia impartida.Els 

reports s'envien automàticament via la nostra intranet, a la adreça que hagin proporcionat en aquest formulari: 

http://www.britanniaschool.com/intranet.html

CONDICIONS - AFA PEDRALBES & BRITANNIA SCHOOL ENGLISH COURSES

26-jun

FCE/CAE DATES

21-jul

11-abr

F.Forma de pagament/Domiciliació.Indicant el nº de compte bancari i titular autoritza a Britannia School , amb NIF -B083695470 a 

que giri en el CC de compte bancari especificat en el present full d'inscripció , tots els rebuts del curs als efects provistos a la Ley de 

Servicios de Pago 16/2009. Britannia School es reserva el dret de cancelar un curs sempre que no s'assoleixi el mínim número de 5 

participants,  oferint sempre que fos possible una alternativa similar, en el seu defecte s'aobnarà qualsevol quantitat adelantada.

END OF TERM

3rd TERM

LAST TERM WEEK - IN ORDER TO GIVE EXAM RESULTS & 

REPORTS THE LAST CLASS DAY

03-oct

I.PROTECCIÓ DE DADES I DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de lo disposat en la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, 

BRITANNIA SCHOOL  l'informa que les seves dades personals contingudes en aquestes condicions generals, seràn incorporades a 

un fitxer (responsabilitat i titularitat de Britannia School, S.L), per les finalitats comercials i operatives de BRITANNIA SCHOOL . L' 

acceptació d'aquestes condicions generals, implica el seu consentiment per dur a terme tal tracte i per l'ús amb les fianlitats 

esmentades.Tanmateix , l'informem que en cumpliment de lo establert en la LOPD i el Real Decreto 1720/2007, del 21 de 

desembre l'interessat pot excercir els seus drets, en qualsevol moment, els drets d'accès , rectificació, cancelació i oposició, dirigint-

se a: BRITANNIA SCHOOL SL, amb adreça a Avda. Pau Casals 9-11 1r 2a, CP 08021, BARCELONA (Barcelona), adjuntant fotocòpia del 

seu DNI.

H.Viatges d'estudis a nivell nacional e internacional - Programes d'estudis a l'extranjer (Trimestre o any acadèmic, Colleges 

universities..etc.)

G.Exàmens Oficials-Desde Britannia School oferim la posibilitat de presentar a l'alumnat que aixó ho desitji i preparat a matricular-

se per els diferetns exàmens oficials: FCE, CAE, CPE, TOEFL..etc. El període de matrícula sol ser d'1-2 mesos d' antel.lación a la data 

de l'exàmen.

J.BAIXES DURANT EL CURS ESCOLAR.

2022-23

STARTING DAY

EXAM DAYS

HOLIDAYS

1st TERM 2nd TERM

12/10,1/11,6+8/12 06-ene 7-10/04 & 1/05

21-jun31-mar21-dic

09-ene

INTENSIVE

GRÀCIES PER CONFIAR-NOS LA SEVA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA.

J.BAIXES DURANT EL CURS ESCOLAR.

Per garantir la continuitat dels grups només s'acceptaràn baixes del curs en cas de foça majro (raons médiques - prescripció o 

rendiment acadèmic).La notificació s'ha de comunicar amb 1 mes d' antelació.Si la causa no es justificada es propossaràn 

alternatives que no resultin inconvenients per cap d'ambdues parts.


