Foto

FITXA SÈNIOR
Data:

Cognoms i Nom:
Data de naixement:
DNI:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

Correu electrònic:
Sí

No

S’inclou fotografia de l’estudiant

Condicions generals:
La inscripció o matrícula en cada activitat implica l'acceptació de comunicacions per qualsevol mitjà per part del centre gestor de l'activitat per a la correcta celebració
de l'activitat, tals com confirmació de matrícula, confirmació de pagaments, enviament de documentació, enquestes de satisfacció, avisos d'incidències, recepció de
certificats i altres comunicacions relatives exclusivament a aquesta activitat. Per a això, les dades personals podran ser consultades pel centre gestor per a únicament
aquestes finalitats.

El lliurament del diploma implica l'assistència al 70% de la sessions de l'activitat.
Llei de protecció de dades:
De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades i legislació vigent, l'informem que les dades aportades en aquest
document seran tractades, en qualitat de Responsable del tractament, per la UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED). La finalitat del tractament és
l'organització de la docència i l'estudi, així com l'exercici de les altres funcions pròpies del Servei Públic de l'Educació Superior, regulades en la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d'Universitats i en els Estatuts de la UNED. La base jurídica per la qual es tracten les seves dades és l'execució del servei públic d'educació que presta la
UNED i si escau el consentiment. Les dades podran ser cedides o comunicades, quan legalment procedeixi, als Centres Associats a la UNED i a les Administracions
Públiques competents en matèria educativa i en el cas de domiciliar el pagament dels preus públics, es comunicaran a les entitats bancàries, les dades estrictament
necessàries per a la gestió del pagament, així com a requeriment de l'Agència Tributària, Jutjats o Tribunals.

Signatura:

1

CURSOS SÈNIOR 2019-2020
1r quadrimestre
□ Exploring english language and culture
Alba Puig. Dilluns de 16 a 18h. Del 23 de setembre al 20 de gener
□ Ha. de l’art Català. Del romànic al modernisme
Vanessa Martín. Dimecres de 16 a 18h. Del 25 de setembre al 22 de gener
□ Alimentació i vida saludable
Roser Masobé. Dimecres de 18 a 20h. Del 25 setembre al 22 de gener
□ Astronomia. Una història de l’astronàutica
Antonio Bernal. Dijous de 18 a 20h. Del 26 de setembre al 23 de gener
2n quadrimestre
□ Aprendre a mirar la música del cinema en 12 pel·lícules
Xavier Cazeneuve. Dilluns de 16 a 18h. Del 27 de gener al 25 de maig
□ Filosofia i música. Inharmonies en la història d’europa
Georgina Rabassó. Dilluns de 18 a 20h. Del 27 de gener al 25 de maig
□ Tecnologia i societat a la literatura de ciència-ficció: utopies i distopies
Humbert Ruiz. Dimecres de 18 a 20h. Del 29 de gener al 27 de maig
□ Els secrets del mercat de l'art contemporani
Mónica Marañón. Dijous de 18:30 a 20:30h. Del 30 de gener al 28 de maig
Dades bancàries: Banc Sabadell Atlántico ES20 0081-5098-63-0001047607
Documentació a presentar:
-

Fotocòpia del DNI
2 fotos mida carnet
Full d’inscripció omplert
Resguard de pagament

UNED Sant Boi
Pl. Montserrat Roig, 1, 1a planta - tel. 93 654 53 33

info@santboi.uned.es
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