
 

 
 
 

 
IMPRÈS DE MATRÍCULA 
Postgrau de Creació en Arts de Carrer 

 
Emplena el formulari i envia’l escanejat a formacio@firatarrega.com o per correu postal a Pl. St. 
Antoni, 1. 25300 Tàrrega, juntament amb la següent documentació 
 títol universitari compulsat (només Postgrau i Expert) 
 dues fotografies tipus carnet 
 fotocòpia del DNI o passaport 
 currículum (màxim 2 pàgines) 
 copia del comprovant de pagament 

 
Curs al qual em matriculo 
 

 Postgrau de Creació en Arts de Carrer 
 Expert/Especialista Universitari en Ciutat i Creació Artística 
 Curs universitari "Ciutat: art, pensament i societat" 
 Curs universitari "Polítiques, comunicació i producció de les arts de carrer" 

 
Dades personals 
 
Nom i cognoms:       
Data de naixement:       
Correu electrònic:       
Telèfon mòbil:                               Telèfon fix:       
DNI/Passaport:       
Nacionalitat:       
 
Residència actual 
 
Adreça:       
Codi postal:        Població:       
País:       
 
Dades acadèmiques 
 
Titulació       
Universitat /Centre on vas obtenir el títol       
Any de graduació       
Dedicació professional       
 
Altres 
 
Com has conegut el postgrau?       
  

mailto:formacio@firatarrega.com�


 

 
 
 

Pagament 
 
Per tal que la matrícula sigui efectiva cal abonar l’import, entre l’1 de novembre de 
2016 i el 15 de gener de 2017, mitjançant transferència bancària, indicant el teu nom 
a 
 

BANC SABADELL IBAN ES25 0081 1779 4200 0103 3009 BIC BSAB ESBB 
 
Selecciona l’opció 
 

 Postgrau de Creació: 2.300€ 
 

 Curs Expert/Especialista: 1.300€ 
 

 Curs “Ciutat: art, pensament i societat”: 360€   
 

 Curs “Polítiques, comunicació i producció”: 360€ 
 

Pagament fraccionat  
 

 Postgrau de Creació 
- 60% entre el 1/11/2016 i el 15/1/2017: 1.380€ 
- 40% restant abans del 27 d'abril de 2017: 920€ 

 
 
Observacions 

 
 
 
 
 
 

 He llegit i accepto expressament el compromís de confidencialitat en que F iraTàrrega es compromet a no  
transferir les dades obtingudes per mitjà d’aquest formulari i a u tilitzar-les pel fi pel qual han es tat demanades i les 
condicions generals de matrícula de FiraTàrrega. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Data i Signatura       

  



 

 
 
 

Condicions generals 

1. Aplicació: Aquestes condicions generals s'apliquen a qualsevol dels programes impartits a 
FiraTàrrega.  

2. Requisits: Postgrau i expert universitari: Cal acreditar una titulació universitària de s egon cicle 
(llicenciatura, enginyeria, arquitectura o graduat superior amb títol propi d'universitat) o titulació 
universitària de pr imer cicle (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o gr aduat amb 
títol propi d'universitat) o títol universitari oficial de grau. Curs d’especialista i altres: es tracta d’un 
curs que no requereix formació universitària prèvia. 

3. Lliurament de documentació: L'admissió definitiva a qualsevol programa està subjecta a la 
verificació de la documentació que es lliura; és per això que s'han de presentar els documents 
sol·licitats en el moment de formalitzar la matrícula. 

4. Matrícula: 

Postgrau: El 60% de l’import total de la matrícula s'ha d'abonar completament abans de l'inici del 
programa i el 40% restant abans del 27 d'abril de 2017. La vigència de la matrícula està 
condicionada al fet que es pagui de manera íntegra. També existeix la possibilitat de fer un 
pagament únic del 100% de la matrícula segons calendari públic. 

Cursos especialistes, experts i altres programes: L’import total de la matrícula s'ha d'abonar 
completament abans de l'inici del programa. La vigència de la matrícula està condicionada al fet 
que es pagui de manera íntegra.  

5. Devolucions: FiraTàrrega retornarà el valor de la matrícula (amb una retenció d'un 10% del import 
del programa en concepte de despeses de gestió) si la baixa es registra fins a 20 dies abans de 
l'inici del programa. 

6. Anul·lacions: FiraTàrrega es reserva el dret de suspendre el programa amb una antelació de 20 
dies si no s'assoleix la xifra mínima de participants, sense cap altra obligació que tornar la totalitat 
de les quantitats satisfetes. 

7. Emissió de títols: La matrícula del postgrau, cursos experts i altres programes no inclouen el 
pagament del títol expedit per la Universitat de Lleida (60€ aprox.).  
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