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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

CURS «APROXIMACIÓ AL LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC» 

 

Per inscriure’s al curs és necessari emplenar la fitxa d’inscripció adjunta i  

complimentar-la correctament. 

 

S’ha d’ingressar l’import del curs, 25 € (10% descompte per als Amics d’Es Baluard), al 

següent número de compte de “LA CAIXA”: IBAN: ES872100 0011 85 0201683680. 

 

El resguard bancari (indicant el nom del participant i del curs), juntament amb la fitxa 

d’inscripció, s’han d’enviar per fax (971908203) o correu electrònic 

(programesbaluard@gmail.com).  

 

També és possible efectuar el pagament a les taquilles del museu. La inscripció al curs NO 

es farà efectiva fins rebre aquesta informació. 

 

La data límit per formalitzar la inscripció és l’1 de juny de 2015 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

CURSO «APROXIMACIÓN AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO» 

 

Para inscribirse al curso es necesario rellenar la ficha de inscripción y cumplimentarla  

correctamente. 

 

Se tiene que ingresar el importe del curso 25 € (10% descuento Amics d’Es Baluard) al 

número de cuenta de “LA CAIXA” siguiente: IBAN: ES872100 0011 85  

0201683680. 

 

El resguardo bancario (indicando el nombre del participante y del curso), junto con la ficha 

de inscripción, se tienen que enviar por fax (971908203) o correo electrónico 

(programesbaluard@gmail.com).  

 

También es posible efectuar el pago en las taquillas del museo. La inscripción al curso NO 

se hará efectiva hasta recibir esta información.  

 

La fecha límite para formalizar la inscripción es el 1 de junio de 2015. 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ / FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

NOM I LLINATGES /NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

ESTUDIS-OCUPACIÓ /ESTUDIOS-OCUPACIÓN:  

DATA DE NAIXAMENT/FECHA DE NACIMIENTO:  

CORREU ELECTRÒNIC/CORREO ELECTRÓNICO:  

TELÈFON DE CONTACTE / TELÉFONO DE CONTACTO:  

ADREÇA / DIRECCIÓN:  

 

 

 

 

TIPOLOGIA D’INSCRIPCIÓ / TIPOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN: 

 

__ INSCRIPCIÓ ORDINÀRIA AL CURS /INSCRIPCIÓN ORDINARIA AL CURSO 

__ AMICS D’ES BALUARD  

 

 


