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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

3 TALLERS MONOGRÀFICS DE 10 HORES 

Curs 2021/2022 
 
Nom i cognoms: 
 
 
NIF/NIE/Passaport: 

 
  
Adreça: 
 
 
Població:                                                                 Província:                                          CP: 
 
 
Correu electrònic:                                                                                           Telèfon:  
 
 
Data de naixement:                                                                                        Gènere:                                      
 
Vols rebre informació de les activitats de l’Institut Gestalt i l’Associació MES? 
 
      Sí    No 

 

Marca amb una X els tres tallers als que vols assistir: 
 

Enfoc integratiu de la sexualitat.  
Manresa 
22 de gener 2022 / Formadora: Aina Cortés 
 
Implicacions sistèmiques en els trastorns de conducta i les dificultats 
d’aprenentatge.  
Barcelona 
12 de febrer 2022 / Formadora: Silvia Palou 
 
Enfoc integratiu de la sexualitat.  
Barcelona 
12 de febrer 2022 / Formadora: Aina Cortés 
 
Abordatge de les addiccions des de la perspectiva sistèmica.  
Barcelona 
12 de març 2022 / Formador: Xavier Vaquero 
 
Relacions de parella i nous models familiars.  
Barcelona 
2 d’abril 2022 / Formador: Joan Corbalán 
 
Els nous reptes de la reproducció assistida.  
Barcelona 
23 d’abril 2022 / Formadora: Laura Cortés 
 
Els nous reptes de la reproducció assistida.  
Manresa 
30 d’abril 2022 / Formadora: Laura Cortés 

 
Horaris dels tallers: de 09.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00h 
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PREU I FORMES DE PAGAMENT  
 
Preu per tres tallers monogràfics: 372€ 

 

IMPORTANT:  
No es formalitzarà la inscripció als tres tallers fins a rebre el justificant del 
pagament. 
 
El pagament només es pot fer per transferència bancaria al següent número 
de compte: 
 

BBVA ES94 0182 6315 00 0200136054 

Concepte:  Nom i cognom_3tallersPS 

Una vegada feta la transferència s’ha d’enviar el justificant a: 
bibi.calvera@institutgestalt.com 

 
 
 
 
FACTURACIÓ 

En cas de precisar que es facturi a nom d’empresa, preguem ens facilitis les següents dades: 

Nom de l’empresa:                                                                                              CIF: 
 
Adreça:                                                                                       
 
Població:                                                                          Província:                                       CP: 
 
E-mail d’enviament de la factura:                                                                                       
 
 
 
 
CRITERIS DE DEVOLUCIÓ 
Cancel·lació abans d’iniciar el curs: 
· Cancel·lacions amb 15 dies o més sobre la data d’inici: es reintegrarà el 100% de les quantitats pagades. 
· Cancel·lacions entre 14 dies o menys abans de la data d’inici: L’IG retindrà el 100% de l’import. 

 

 

 

Barcelona, ________ de ______________________ de 202____ 

Signatura 

 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
Gestalt Formació Continuada, S.L. (d'ara endavant Institut Gestalt) li comunica que de conformitat amb el que estableix el 
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de 
dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, amb la signatura del present documento vostè autoritza de manera 
expressa que les dades personals que se sol·liciten en el present formulari s'incloguin en una base de dades informatitzada 
titularitat de Institut Gestalt i de l’Associació MES Moviment Educatiu Sistèmica. El titular de les dades disposa dels drets 
d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, que podrà exercir mitjançant correu postal a l'adreça de 
l'empresa en C/ Verdi, 94, baixos. 08012 Barcelona. L'informem que les dades obtingudes en el present formulari, responen a 
la finalitat, única i exclusiva de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats. Per a més informació sobre la nostra Política de 
Privacitat consulta la nostra web: institutgestalt.com 
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