
Formulari d'Inscripció 2019 -20 
infants I jOves    

 

CONDICIONS MODALITAT DE PAGAMENT I COMPROMÍS. La quota del primer mes i la matrícula s'abonaran en efectiu a l'escola no més tard del 
primer dia d'inici del curs. Els pagaments posteriors es realitzaran mitjançant domiciliació bancària. La quota es cobra mensualment. 
El compromís de formació amb L'Escola Porta4 és d'un any lectiu complet (exceptuant Interpretació davant la càmera). Per donar-se de baixa de 
qualsevol curso, és necessari avisar abans del dia 20 del mes anterior. Passada aquesta data, es debitarà la quota del mes entrant. 
FESTIUS I RECUPERACIONS. L'Escola Porta4 romandrà tancada durant els períodes de Setmana Santa i Nadal (incloent el dia d'Any Nou i Reis. Les 
sessions perdudes per motius de calendari de festius es recuperaran en dates pròximes a les mostres de final de curs. Aquestes hores podran recuperar-
se de dos modes diferents: amb la prolongació de les classes o en sessions extraordinàries durant els cap de setmana o festius. 

 

NOM DE L’ALUMNE  

DNI /NIE   

Data de naixement   

Escola  

Contactes pare / mare / representant legal: 

Nom   

Telèfon  

Direcció  

C.P.  

Població  

Ocupació  

Correu electrònic  

Curs al que t'inscrius  

Antic alumne de PORTA4? SI __ NO__ (Marca amb una X) Nº Soci  

Vols rebre ofertes de càsting? SÍ NO 

 

Per poder domiciliar els pagaments agraïm que ens facilitis un número de compte:  

 

Nº compte  

 
Autoritzo que la imatge de la menor        SÍ           NO  sigui utilitzada en els materials de 

difusió de Porta4 (web, xarxes socials, newsletter...).  

 

Firma del pare/mare/tutor/a: 

 

   

         Barcelona,      de        de 201 

 

Per nosaltres és important la resposta d'aquestes preguntes:  

Tens experiència en teatre? Quines són les teves expectatives del curs?  
 

 

 
 

Com ens has conegut? AQUEST APARTAT ÉS MOLT IMPORTANT PER NOSALTRES 

 
⃝  Google    ⃝  Xarxes Socials. Quina:  

⃝  Per un amic    ⃝  Cartell o Flyer 

⃝  Passant pel barri   ⃝  Recomanació 

⃝  Altres:  

  

http://www.porta4.cat/web/escuela-de-teatro/plan-de-estudio/formacion-actoral/interpretacion-ante-la-camara/

