
Senyora Senyor COGNOMS

Data de 
naixement

Nom

Adreça postal

Còdi postal Ciutat

País DNI

Tel. fix Tel. mòbil

Adressa-e

Professió

Instrument/s practicat/s

1 765 €
200 €

(1)  Aquests preus s'entenen sense les despese de transport, ni l'allotjament ni els àpats.
(2)  Cal marcar amb una creu el centre de la inscripció.

Seminari Internacional d'exàmens (orals) pels que hagin superat els exàmens escrits (3)

Lloc de la formació :  (2) - Barcelona: - Salamanca:

(3) El suplement dels 200€ pel Seminari Internacional d'examen final (orals) s'abonaran després del resultat dels exàmens escrits.

Diploma pedagògic Willems® - Mòdul 1 / 1r any (D1) 
1 365 €

- Barcelona
Diploma pedagògic Willems® - Mòdul 3 / 3r any (D3) 
Lloc de la formació:

Coneixent els diferents tipus de formació, les dates i els llocs, tal i com han estat 
presentats en els documents annexos, he decidit inscriure'm al següent curs:

Despeses
pedagògiques

           46 rue Bugeaud - 69006 LYON (FR)
           +33 (0)6.18.16.54.38 
           contact@fi-willems.org s’ha d’enviar a la secretaria abans de l’inici del curs

Formació Willems® 2021/2022

DIPLOMA PEDAGÒGIC
D'EDUCACIO MUSICAL WILLEMS® 

Full d'inscripció
Condicions (pagament i anulació)

 DADES DE CONTACTE & INFORMACIÓ DEL PERFIL PROFESSIONAL

 INSCRIPCIÓ ALS CURSOS / DESPESES PEDAGÒGIQUES (1)

Trajectòria musical i pràctica instrumental



……...……. € (4)

20€ / 15€ (5)

50 €

……...……. € (6)

(6)  Aquestes tarifes es troben exemptes d'IVA segons l'Article 20.1.9 de la Llei 37/1992 Reguladora del Valor Afegit.

D1 D3
1.435 € 1.835 € (3)

5 x 287 € 5 x 367 €

10 x 143,50 € 10 x 183,50 €

Oficina: 01007
Clau RIB: 10 BIC: PSSTFRPPLYO

 DATA  SIGNATURA

Fédération Internationale Willems® Tél: +33 (0)6.18.16.54.38
46 rue Bugeaud - 69006 LYON Tel. de contacte a Barcelona: 93 340 40 65

Adreça-e: contact@fi-willems.org
Adreça-e de contacte a Barcelona: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org
Lloc web: www.fi-willems.org

Organització de formació N° 82 69 12 756 69 (Aquest enregistrament no suposa el consentiment de l'Estat.)

modificacions 
reservades

Associació enregistrada a la Préfecture du Rhône sous le N°W691063767 / APE N°8559B / SIRET N° 327 237 566 000 77

Per completar el formulari de registre en línia i tornar-lo signat elèctricament, us recomanem que instal·leu Adobe 
Acrobat Reader DC de forma gratuïta.

Titular del compte: Fédération Internationale Willems

IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810
Núm. de compte:  1594484H038

(3) El suplement dels 200€ pel Seminari Internacional d'examen final (orals) s'abonaran després del resultat dels exàmens escrits.

Banc: La Banque Postale Codi del banc: 20041

B. 5 terminis:
1r pagament  a la inscripció i els 4 següents:  15 de desembre / 15 de febrer / 15 d'abril / 15 de juny

C. 10 terminis: 
1r pagament a la inscripció i els 9 següents el 15 de cada mes entre novembre i juliol

La cotització és obligatòria durant el període de la Formació perquè l'assegurança així 
ho indica. Sense aquest pagament, no hi ha cap tipus d'indemnització, en cas 
d'accident.

A. 1 termini:
Pagament al moment de la inscripció

 CONTACTE

En efectiu

Transferència bancària

Pagament per PayPal https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

 CONDICIONS D'ANULACIÓ D'INSCRIPCIÓ

- En cas de força major, es reemborsarà la totalitat de l'import de les despeses pedagògiques, descompant la quantitat 
corresponent als caps de setmana en els que s'hagi assistit abans de l'incident (previ lliurament del justificant).
- En cas contrari, s’aplicarà una retenció d’un mínim d’1/3 del total de les despeses pedagògiques en favor de la FIW. Si després
de la deducció d’aquest terç o bé de la suma de caps de setmana cursats abans de l’anul·lació el total restant és superior al terç, 
la quantitat restant no es podrà reemborsar però podrà ser utilitzada en qualsevol de les activitats pedagògiques de la FIW
(formació, cursets, congrés...) que se succeeixin.
- Pel que fa a les despeses de gestió i a la cotització anual, aquestes no es retornaran.

La Federació Internacional Willems® és una associació sense ànim de lucre. Els cursos són autofinançats. Tota inscripció suposa 
un compromís individual per una quantitat donada. Cada pagament contribueix a l'equilibri del conjunt.

 COST TOTAL DE LA FORMACIÓ

TOTAL A PAGAR

(4)  Els professors que treballin en escoles membres associats de la FIW, es beneficiaran d’una descompte del 10% sobre les despeses pedagògique.
(5)  15€ : tarifa d'estudiant prèvia presentació d'un justificant.

 FORMES DE PAGAMENT : tres opcions

Inscripció al curs 

Cotització - Adhésió FIW 2021

Despeses de gestió

 PAGAMENTS: tres opcions

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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