
 CURS 2017-2018 
      
El curs començarà oficialment el 12 de Setembre,  
Tots els alumnes tindran 36 setmanes de classe d’instrument, de setembre a juny. 
 
NORMES 

1. Els dies de pont escolar es faran totes les classes, en el cas dels alumnes de Valldemia, a l’estar tancada 
l’escola, les classes es faran a l’Aula de Música Masafrets, Arnau Palau. 

2. Les classes d’instrument, podran ser  individuals o en grup de 2 o 3 persones,  depenent de la demanda  
3. Si durant el curs algun alumne de grup per motius de nivell o comportament no pogués seguir en el grup 

que està, canviarà de grup o haurà de fer classes individuals. 
4. Si durant el curs hi ha baixes en les classes de grup i no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es 

modificarà el preu o es reduirà el temps de classe. 
5. Si algun dia l’alumne no pot assistir a classe, ha d’avisar al professor. Les classes no es recuperaran per 

manca d’assistència de l’alumne 
6. La matrícula implica l’assistència a les audicions, concerts i activitats que organitza l’escola. Si no s’hi pot 

assistir, cal justificar-ho. Per respecte als alumnes que actuen, no es pot marxar fins que acabi el concert. 
7. Al final de cada trimestre es farà una setmana d’avaluacions on els horaris poden  canviar. 
8. Cada trimestre es farà una setmana d’audicions d’alumnes, durant aquesta setmana els horaris de classe 

poden variar 
 
NORMES ECONÒMIQUES 

1. Matrícula: Els alumnes nous pagaran una matrícula de 30 € // segon familiar 15 € // tercer gratuÏta 

1. Inscripció: Alumnes de  l’escola amb fidelització (*)10 € //segon familiar 5 € // tercer gratuïta // Alumnes 
de l’escola sense fidelització  30 € 

2. La fidelització (*) implica assistir a classe tot el curs, de setembre a juny, en cas de donar-se de baixa 
abans de juny haurà de pagar els 30€ de no fidelització.  

3. A partir del curs 17-18, els rebuts de les mensualitats es cobraran tots domiciliats pel banc 
4. En cas de renúncia a la plaça, l’alumne haurà d’avisar a l’escola de 1 al 10 del mes anterior a la baixa. 
5. Les mensualitats es carregaran al vostre compte bancari durant la primera setmana de cada mes en curs. 
6. Ja que l’import de les mensualitats, és el resultat de dividir les 36 setmanes de classe en 10 mesos, es 

paga el mateix els mesos de 4, 5 o 3 setmanes de classe.  
7. En cas de retorn dels rebuts es cobraran les despeses bancàries.  
8. Les faltes d’assistència  prolongades, no impliquen la falta de pagament de les mensualitats.  
9. Les fotocòpies, es carregaran al rebut al final de cada trimestre (queden exemptes les fotocòpies 

d’orquestra i cor) 
 

CONSELLS  

 Es   prega puntualitat, ja que els professors tenen les hores de classe seguides i la classe no es podrà 
allargar.  

 Per parlar amb el professor, caldrà demanar hora d’entrevista, o fer-ho dins l’horari de classe de l’alumne. 

 Cada alumne tindrà un control de deures, programa i observacions en la seva agenda. És molt convenient 
que demaneu  l’agenda als vostres fills i que la comenteu. 

 Per a una bona assimilació i correcta evolució de l’aprenentatge de l’instrument, cal que estudieu cada 
dia, i segons la recomanació del professor  

 És recomanable que els nens, sobre tot els més petits estudiïn en un lloc on hi hagi la família i es comenti 
aquest estudi, és difícil que agafin l’hàbit de tocar a casa si ho han de fer sols. 

 Durant el primer i segon trimestre, els pares sereu convocats per a  assistir a una classe oberta 
d’instrument, per tal de comentar l’evolució del vostre fill/filla, (però podeu assistir quan vulgueu a les 
classes individuals d’instrument). 

 L’última setmana de juny es faran tutories i el mes de juliol es donaran les notes del curs. 

 Totes les informacions de concerts, exàmens ... Les enviarem per correu electrònic. (En cas de no rebre 
els correus us demanem que ens ho feu saber). Estaran penjades també a la cartellera de l’escola i les 
trobareu a l’agenda. Us demanem que tingueu presents aquestes informacions. 

 
    Moltes  gràcies  

 


