
 

 
FULL DE MATRICULACIÓ 2021-2022 

PROGRAMA D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 
CURSOS DE CATALÀ 

 
DADES PERSONALS 
 
NOM: 
 
LLINATGES: 
 
DNI:                                             DATA NAIXEMENT: 
 
ADREÇA: 
 
POBLACIÓ:                                                                       C.P.: 
 
TELÈFON/MÒBIL: 
 
CORREU ELECTRÒNIC:  
 
CURSOS D’IDIOMES (50 hores) DIES HORARI  
CATALÀ A2  Dilluns, dimecres i 

divendres 
18 a 20 h  

CATALÀ B2 Dilluns, dimecres i 
divendres 

18 a 20 h  

CATALÀ C1 Dimarts, dijous i 
divendres 

18 a 20 h  

 (*) Data d’inici: dia 2 o 3 de novembre. Data de finalització : 18 o 19 de gener 
 
Declar expressament que, a efectes de la meva participació en aquesta activitat de 
formació, les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes. 
 
*Es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què no hi hagi una inscripció mínima 
d’alumnes. 
*NOMÉS es retornarà la quota de la matrícula si l’Ajuntament cancel·la el curs. 
*No hi ha cap reducció de preus dels cursos. 
*El número de places dels cursos és limitat. Les places es cobriran per ordre de 
recepció de les matrícules. Encara que s’hagi efectuat l’ingrés bancari en el període 
de matrícula, si la documentació no es presenta dins el termini establert la inscripció no 
serà vàlida. 
*Devolucions: la persona interessada tindrà un termini de 15 dies a partir de la data de 
comunicació de l’anul·lació del curs per presentar la documentació requerida. 
 
Marratxí,          de                          de  2021   
 
 
 
SIGNAT:   
 
 

 
 



 

 
 
 

 
ESCOLA PER PERSONES ADULTES MARRATXÍ CURS 2021-2022 

INSTRUCCIONS PER LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA 
TERMINI PER LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA 

 
Les persones interessades tenen de dia 25 al 28 d’octubre de 2021 (aquest inclòs) 
per abonar la quota del curs i presentar la documentació. 
 
QUOTA DELS CURSOS: 60 euros 
                                           
ENTITAT BANCÀRIA :. Cajamar 
 
NÚMERO COMPTE BANCARI:  ES10 3058 4524 2910 2101 2800 
 
No oblideu indicar el vostre nom i llinatges i el curs pel que feu l’ingrés. 
Heu de presentar:  

 el comprovant del pagament,  
 una fotocòpia del DNI i  
 el full de matrícula  

 
a Lúdic Serveis, Avinguda Gabriel Maura, 9. Local 22. Ses Cases Noves. Marratxí, 
fins dia 28 d’octubre .  
L’horari és de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00h. 
 
També podeu enviar la documentació emplenada i escanejada al correu 
serveiscentralsludic@gmail.com 
  
Recordau que si voleu fer la matrícula a més d’un curs, heu de fer un pagament per 
curs i presentar la documentació de cadascun per separat. 
 
 
 
 
 
 
 


