
MASTER ACADEMY REUS 
C/Manuel Hugué, 5 Local 6 

Reus – Tarragona 43204 
Horari: Dll-Dj 9:30h-13:30h / 16h-20:30h 

 Dv: 9-14h 
Telf./WhatsApp: 633 38 95 77 

info@reusmaster.com / www.reusmaster.com 

Master Academy Reus. Carrer Manuel Hugué 5, Reus – Tarragona, 43204. Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers 
de Master Academy Reus únicament per a la finalitat de l’inscripció de l’alumne a l’acadèmia. En compliment de la Llei Orgànica 
15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot 
enviant un correu a info@reusmaster.  

FORMULARI DE MATRÍCULA INFANTIL I PRIMÀRIA 
CURS 2022/2023  

DADES DE L’ALUMNE 

DADES DELS PARES O TUTORS (en cas d’alumnes menors d’edat) 

DADES BANCÀRIES 

S’autoritza a la Direcció de Master Academy a gravar i fotografiar al nostre fill/filla en 
les diferents activitats al llarg del curs escolar.  

AUTORITZO 

NO AUTORITZO 

Nom: Cognoms: 

Data de naixement:  ____/____/______ Edat: _____ 

Curs Escolar 22/23 o nivell d’anglès: 

Preferència de dies:    Dll  Dm  Dx   Dj Forma de pagament: Domiciliació bancària  Efectiu 
       Mensual        Trimestral 

Nom i cognoms de la mare:  DNI: 

Direcció: 

Població: C.P:

Telèfon de contacte: E-mail:

Nom i cognoms del pare:  DNI: 

Direcció: 

Població: C.P:

Telèfon de contacte: E-mail:

Titular del compte: 

IBAN: 
ES 

ENTITAT: OFICINA: DC: Nº COMPTE: 
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15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot 
enviant un correu a info@reusmaster.  

Amb la meva firma dono per acceptades les condicions generals que figuren a sota. 

A Reus – Tarragona dia ________ de _______ 
 del 2022. 

CONDICIONS GENERALS DEL CURS 2022/2023 

INSCRIPCIONS I FORMA DE PAGAMENT 

• Per realitzar la inscripció a qualsevol dels nostres cursos s’ha de complimentar correctament
la fulla d’inscripció, sense oblidar la firma de l’alumne o dels pares o tutors legals en el cas
de ser menor d’edat.

• Per formalitzar la inscripció s’ha d’abonar l’import de la matrícula en concepte de reserva
de la plaça, el llibre i els materials necessaris.

• Els pagaments de les quotes mensuals es realitzaran de la forma que s’ha seleccionat
anteriorment en el formulari d’inscripció: per domiciliació bancària (aportant l’IBAN del
número de compte) o en efectiu, durant la primera setmana de cada mes o trimestre
(setembre, gener i abril). En el cas de devolució del rebut bancari, l’alumne abonarà l’import
corresponent al rebut retornat més les despeses per la devolució del mateix.

TERMINIS I CONDICIONS DE LA INSCRIPCIÓ 

• Les activitats de Master Academy es regeixen pel calendari escolar aprovat pel Departament
d’Educació de Catalunya i amb els festius de Reus pel curs 21/22. L’import de les
mensualitats estan calculats com a prorrata de l’import total curs incloent els mesos de més
o menys duració, les vacances i els festius. Per això, els mesos desembre, gener i el mes on
caigui setmana Santa s’abonarà la quota completa.

• L’alumne que vulgui donar-se de baixa d’algun curs ho ha de comunicar a Master Academy,
abans del dia 20 del mes corrent per a que la baixa sigui efectiva al mes següent.

• El centre es reserva el dret de donar de baixa a qualsevol alumne que no estigui al corrent
del pagament.

• La falta d’assistència de l’alumne a classe, pel període de temps que sigui no l’eximeix del
pagament de la mensualitat corresponent.

• L’acadèmia es reserva, per motius pedagògics, organitzatius o de força major, la possibilitat
de canviar de classe tant a un alumne com a un professor.

• Els canvis d’horari i/o grups hauran de consultar-se amb la Direcció del Centre, la qual
determinarà les possibilitats de modificació.

• Els materials necessaris pel curs, a excepció del llibre de text i fotocòpies que s’inclouen en
el preu de la matrícula, corren a càrrec de l’alumne.
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