Marquès de Sentmenat, 35-37
08014 BARCELONA
Tel. 93.453.11.98
www.escolaisc.cat – info@escolaisc.cat

SELECTIVITAT

Fotografia

2019-20

INSCRIPCIÓ 2019-20
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms
DNI (alumne)
Població de naixement
Domicili habitual
Telèfons
Correu electrònic

Data de matrícula:
______________________

DNI (pare/mare)
Data naixement
C.P.
Mare/Pare

Edat actual
Població

DADES ACADÈMIQUES
Quina carrera vols fer?
Estudis cursats i centre (últim nivel assolit)
Com ens has conegut?
Observacions

DADES DEL CURS
Fase general obligatòria (5 assignatures)
Marqueu assignatures obligatòries comunes (màxim 4)
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història de la Filosofia
Història

Marqueu l’assignatura de modalitat obligatòria (màxim 1)
Científic - Tecnològic
Biologia
- Ciències de la terra i del medi a.
Química
Matemàtiques
Física

Humanístic - Social
Geografia
- Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
- Llatí i/o Grec
Matemàtiques aplicades
Economia

Artístic
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
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Fase específica (no obligatòria)*
Marqueu les matèries específiques optatives (màxim 3)
Científic - tecnològic
Biologia
- Ciències de la terra i del medi a.
Química
Matemàtiques
Física

Humanístic - social
Geografia
- Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
- Llatí i/o Grec
Matemàtiques aplicades
Economia

Artístic
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny

* Les assignatures indicades amb ratlla s’ofereixen en horari alternatiu (a consultar)

PREUS i PAGAMENT
Matrícula: 50€*
Mensualitat:
1 assignatura: 60€/mes
2 assignatures: 115€/mes
3 assignatures: 170€/mes
4 assignatures o més: 220€/mes**
*En el cas de caldre alguna assignatura complementària, consulteu Secretaria
**En el cas de matricular 4 o més assignatures, hi ha estalvi de la matrícula

Forma de pagament

Horari

A Secretaria (en efectiu)
Per domiciliació bancària

x

Matins
Tardes

Documentació que aporta l’alumne
Full d’inscripció (les dades sol·licitades en aquest full)
Fotografia (1)
Fotocòpia DNI
Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)
Pagament matrícula (no es retorna un cop iniciat el curs)

Signatura del responsable
Data i segell de l’escola

1

Signatura i conformitat de l’alumne

1

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, s'informa al titular de les dades que seran incorporades a un fitxer propietat d’Escola ISC, que
podrà fer-ne un ús exclusivament acadèmic i informatiu. El titular de les dades podrà en tot moment exercir els
drets d'accés, rectificació i cancel·lació legalment establerts.

