
HORARIS I TARIFES DISPONIBLES CURS 2021-2022

DJ de 17.40 a 18.40
A1.2

DC de 17.40 a 18.40 

DT de 17.40 a 18.40
A1.1

Iniciació PREA1.1

A2.2

DL de 17.40 a 18.40
DJ de 17.40 a 18.40

PREA1.2

A2.1

DT de 17.40 a 18.40
DC de 17.40 a 18.40

ANGLÈS (1 hora setmanal)

INFANTS (6-11 anys) JOVES (12-17 anys) ADULTS (+ de 18 anys) TARIFES

DJ de 18.50 a 19.50

DL de 17.40 a 18.40
DV de 16.30 a 17.30

A2.1
DJ de 20.00 a 21.00

B1.2
DL de 20.00 a 21.00

DC de 16.30 a 17.30

B1.1
DL de 18.50 a 19.50
DT de 18.50 a 19.50

B1.2

CURS SENCER*

MATRÍCULA 
GRATUÏTA!

69 €/mes
MENSUALITATS

A1.1

DT de 20.00 a 21.00 

ADULTS (+ de 18 anys)

GRATUÏTA!

Iniciació A1.1

DC de 18.50 a 19.50

Iniciació A1.1

MATRÍCULA 

DC de 20.00 a 21.00
A1.2

TARIFES

CURS SENCER*

A1.2
DV de 17.40 a 18.40

JOVES (12-17 anys) ADULTS (+ de 18 anys)

Iniciació やった！1 Iniciació やった！1

DV de 19.00 a 20.00

JAPONÈS (1 hora setmanal)

(Matrícula 60 €)

MENSUALITATS
79 €/mes

89 €/mes

DL de 18.50 a 19.50 DT de 20.00 a 21.00
DC 20.00 a 21.00DC de 18.50 a 19.50

550 €

650 €

750 €
MATRÍCULA 

(Matrícula 60 €)

TARIFES

CURS SENCER*

ITALIÀ (1 hora setmanal)

JOVES (12-17 anys)

(Matrícula 60 €)

GRATUÏTA!
MENSUALITATS

Estalvia't 200€!



Formulari de preinscripció 2021-2022 

Dades personals 

Nom de l'alumne/a 

Data de naixement /       / 

Curs i escola 

2021-2022* 

Dificultats 

d’aprenentatge 

(dislèxia, TEL, etc.) 

Títols oficials i 

anys estudiats 

llengua 

escollida 

Passaport/DNI Nacionalitat 

Nom del pare / mare / tutor / tutora legal* 

Passaport/DNI* Nacionalitat* 

Adreça postal 

Població i parròquia 

Telèfon/s de contacte 

Adreça electrònica 

*Ompliu només en cas de preinscripció de menors.

Dades bancàries

IBAN AD 

Titular del compte 

Entitat bancària 

Vull fer la preinscripció per a classes d’una hora setmanal de (marqueu totes les opcions possibles segons la vostra 

disponibilitat horària): 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16.30 a 17.30 
Anglès A2.2 

adolescents 

Anglès B1.2 

adolescents 

17.40 a 18.40 

Anglès 

PREA1.1 nens 

Anglès  

PREA1.2 nens 

Anglès 

A1.1 nens 

Anglès  

PREA1.1 nens Italià A1.2 

adolescents Anglès 

A1.2 nens 

Anglès 

A2.1 adolesc. 

Anglès 

A2.1 adolesc. 

Anglès 

A1.1 nens 

18.50 a 19.50 

Japonès 1 

adolescents Anglès B1.1 

adolescents 

Japonès 1 

adolescents Anglès A2.2 

adolescents 

Italià A1.2 

Adults (19-20 h) Anglès 

B1.1 adolesc. 

Italià A1.1 

adolescents 

20.00 a 21.00 
Anglès B1.2 

adults 

Japonès 1 

adults 

Japonès 1 

adults Anglès A2.1 

adults Anglès A1.1 

adults 

Italià A1.1 

adults 



IMPORTANT. CONDICIONS DE PREINSCRIPCIÓ 

1. Aquest formulari de preinscripció no és vinculant. Només serveix per agilitzar el procés i obtenir les dades necessàries

per a l'elaboració del contracte de matriculació. El dit contracte s'haurà de signar un cop confirmada la formació

del grup corresponent. Tampoc no serà efectiva la preinscripció sense la confirmació de rebuda d’aquest formulari per

part de Tanuki Escola d’idiomes.

2. L’alumne/a adult/a, o el/la tutor/a legal corresponent, un cop rebuda la confirmació de formació de grup de Tanuki

Escola d’idiomes, és responsable de SIGNAR EL CONTRACTE ABANS DE COMENÇAR LES CLASSES. En cas

contrari, l’alumne/a no podrà accedir a les classes fins que el dit contracte estigui signat.

3. Per fer efectiva la reserva de plaça, l’alumne/a adult/a o el/la tutor/a legal corresponent accepten, amb la signatura

d’aquestes condicions, el càrrec bancari corresponent segons MODALITAT (marqueu-ne una):

IDIOMA 

CURS SENCER 

(Matrícula gratuïta) 

(es carreguen 100€ de la quantitat total 

en concepte de reserva de plaça)
1

CURS SENCER FRACCIONAT 

(Matrícula gratuïta) 

(es carrega el primer dels quatre càrrecs en 

concepte de reserva de plaça)
 2

MENSUALITATS 

(Matrícula 60 €) 

(es carreguen 60 € en concepte de 

matrícula i reserva de plaça)

ANGLÈS: 
 550 €  4 càrrecs de 145 € 

Preu total curs: 580 €

69 €/mes

Preu total curs: 750 € 
3

ITALIÀ:  650 €  4 càrrecs de 170 € 
Preu total curs: 680 €

79 €/mes 

Preu total curs: 850 € 
3

JAPONÈS:  750 €  4 càrrecs de 195 € 
Preu total curs: 780 €

 89 €/mes 

Preu total curs: 950 € 
3

 
1

 L’import restant es carrega al setembre.  
2
 El segon, tercer i quart càrrec es farien al setembre, l’octubre i el novembre.   

3

  10 mensualitats + 60 € de matrícula 

4. Cap dels imports carregats en concepte de reserva de plaça es retornaran en cas de desistiment o renúncia per part de

l’alumne/a adult/a, l’alumne/a menor o el/la tutor/a legal corresponent. Únicament es farà retorn en cas que el grup escollit

no s’hagi pogut obrir el 30 de setembre del 2021.

5. L’adjudicació de places per al curs 2021-2022 es farà per ordre de recepció del lliurament del formulari de preinscripció

signat i de l'abonament de l'import corresponent.

6. Aquest formulari s’ha d’enviar completament omplert i signat per correu electrònic a tanuki@escolatanuki.com

7. Tanuki Escola d'idiomes es reserva el dret d'admissió.

He llegit i accepto totes aquestes condicions. 

No s'acceptaran els formularis als quals els falti la signatura d’aquestes condicions o alguna dada. 

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa el client que les seves dades 

personals passaran a formar part del fitxer Matrícules Tanuki, gestionat per Tanuki Escola d’idiomes, la finalitat del qual és gestió d’alumnes i 

informació. El destinatari d’aquesta informació és Tanuki Escola d’idiomes. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot 

exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és c. Prat de la Creu, 8, 302, Andorra la Vella. És obligació de l’usuari mantenir 

actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

Signatura 

A ....................................., el/l’ ........... de/d’ .................................. del 2021 
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