
Senyora Senyor COGNOMS

Data de 
naixement

Nom

Adreça postal

Còdi postal Ciutat

País DNI

Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça-e

Professió

Instrument/s 
practicat/s

CV

(2)
1 605 € (1) (2)
1 605 € (1) (2)
1 175 € (1)

200 € (3)

(2) Cal marcar amb una creu el centre de la inscripció
(3) A pagar un cop finalitzats els exàmens escrits

Diploma pedagògic Willems® - Cicle Blau (EM1)  Barcelona: :
Diploma pedagògic Willems® - Cicle Blau (EM1)  Salamanca: a:
Diploma pedagògic Willems® - Diploma 3 (D3)  Salamanca: :

Seminari Internacional d'exàmens (oral):     

Document(s) adjunt(s) a la inscripció (marqueu les caselles corresponents)
Carta de presentació Còpia dels diplomes

(1) Aquests preus s'entenen sense: les despeses de gestió, les de transport, ni l'allotjament ni els àpats

Formació Willems® 2022/2023

DIPLOMA PEDAGÒGIC WILLEMS®
PER A L'EDUCACIÓ MUSICAL 

Full d'inscripció
Condicions (pagament i anulació)

INFORMACIÓ

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

 INSCRIPCIÓ AL CURS / DESPESES PEDAGÒGIQUES 

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

EM1 D3 bis
A. 1 675 € 1 245 €

B. 5 x 335 € 5 x 249 €

C. 10 x 167,5 € 10 x 124,5 €

Codi del banc: 20041 Oficina: 01007
Clau RIB: 10 BIC: PSSTFRPPLYO

 DATA  SIGNATURA

Fédération Internationale Willems® Tél : +33 (0)6 18 16 54 38
(seu i secretaria) Tel. de contacte a Barcelona: 93 340 40 65
46 rue Bugeaud - 69006 LYON Adreça-e: contact@fi-willems.org

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

Associació registrada a la Préfecture du Rhône amb el núm. W691063767 / APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077 
Organització de formació N° 82 69 12756 69 (Aquest enregistrament no suposa el consentiment de l'Estat.)

Per omplir el formulari d'inscripció en línia i
torna signat elèctricament, recomanem 

instal·lació gratuïta

IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810

10 terminis: 

 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 retornarà la totalitat de les taxes pedagògiques, després de deduir-ne el preu de les sessions  fetes abans
de l’incident i sempre presentant un justificant.
- En cas contrari la FIW es queda un mínim d’un terç del total de les taxes pedagògiques. La quantitat que queda després de la
deducció d’aquest terç o del preu de les classes ja realitzades abans de l’anul·lació si aquest preu és superior a un terç no es retornarà
sinó que quedarà com a val per a qualsevol activitat pedagògica de la FIW (formacions, cursos intensius, trobades...).
- En amdós casos les taxes de gestió  i l'adhésió  anual quedaran ingressades a la FIW.

Titular del compte: Fédération Internationale Willems

Núm. de compte: 1594484H038

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.

Banc: La Banque Postale

1r pagament a la inscripció i els 9 següents el 15 de cada mes entre desembre i juliol

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 2023

Despeses de gestió

 PAGAMENTS: tres opcions

1 termini:
Pagament al moment de la inscripció

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.

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

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
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