FULL D’INSCRIPCIÓ proves de nivell
FORMACIÓ LLIURE
CURS 2020-21
DADES PERSONALS
Nom+ 2 cognoms de l’alumne:
Adreça:
Població:
DNI:
Lloc de naixement:
Telf2.:
Correu electrònic:

CP:
Data naixement:

Edat:

Mòbil:

Opto a: (Marca la casella corresponent)
Recorregut bàsic de teatre (monòleg)
Recorregut de teatre i càmera (monòleg)
Recorregut de teatre musical (monòleg + cançó)
Recorregut de cant (cançó)
Només interpretació (sense pla formatiu) (monòleg)
Recorda que tant el monòleg com la cançó són de lliure elecció. Si necessiteu que us en facilitem
alguns de mostra, els podeu sol·licitar via mail a eolia@eolia.cat

Dia de la prova escollit: Setembre, 2020 (Marca les caselles corresponents)
02/09/2020
09/09/2020
16/09/2020
23/09/2020
30/09/2020

Matí
Matí
Matí
Matí
Matí

Tarda
Tarda
Tarda
Tarda
Tarda

Documentació necessària per a la prova:
-

Currículum artístic i/o vitae (cal enviar-lo abans de la prova en pdf)

Documentació necessària per a la matrícula:
-

Foto tamany carnet (cal portar-la físicament o enviar-la en jpg)
Fotocòpia del DNI (el podem escanejar aquí o el podeu enviar en pdf)
Número de compte on es passaran els rebuts mensuals

Preu de la prova: 20€

Cal fer el pagament abans del dia de la prova!

Opcions de pagament:
o En efectiu o Visa a l’escola
o Transferència al número de compte de l’escola
ES89 2100 2878 6102 0068 7773
Cal posar NOM + COGNOM + PROVA al concepte de l’ingrés i, si és possible, enviar el
comprovant per mail a eolia@eolia.cat

NOVA EÒLIA S.L. c/ Casp 82, 08010 Barcelona
Tel: 93 319 23 97 - eolia@eolia.cat - www.eolia.cat

a omplir per direcció

Nom i cognom:
Edat:
Nivell:
Potencial:

1
1

2
2

3
3

Obervacions de la prova:

Cal curs intensiu de
reforç?

Sí

No

Matí

Tarda

Pla formatiu recomanat:

Preferència horari

NOVA EÒLIA S.L. c/ Casp 82, 08010 Barcelona
Tel: 93 319 23 97 - eolia@eolia.cat - www.eolia.cat

