
NORMES I CONSELLS 2016-2017 

 

        

El curs començarà oficialment el 12 de Setembre, però els alumnes que vulguin podran comença instrument a 

partir del 5 de setembre. 

 

Els alumnes nous pagaran una matrícula de 25 euros, els alumnes de l’escola pagaran una inscripció de 10 euros 

en concepte d’assegurances.  

Els alumnes tindran 34 setmanes de classe d’instrument, d’octubre a juny, en el cas de que un dia de la setmana 

sigui festiu moltes vegades i no s’arribi a les 34 classes, les que faltin es faran al juliol. 

La matrícula o inscripció, implica l’assistència a classe durant tot el curs de setembre a juny. En cas contrari el 

curs següent s’haurà de tornar a pagar la matrícula. 

En cas de renúncia a la plaça, l’alumne haurà d’avisar a l’escola al menys 15 dies abans de començar el mes 

següent. 

       

Les classes d’instrument, podran ser  individuals o en grup de 2 o 3 persones,  mentre hi hagi  suficients alumnes 

del mateix nivell per a fer-les. 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. 

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. 

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. 

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.  

 

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 el 

màxim temps possible. Es recomanable que els nens, sobre tot els mes 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. 

 

Al final de cada trimestre es farà una setmana d’avaluacions on els horaris poden  canviar, i no es faran les classes 

de grup instrumental i vocal.  

Durant el mes de novembre i febrer, 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). 

A finals de juny hi haurà una setmana de tutories i el mes de juliol es donaran les notes del curs. 

 

Cada trimestre es farà una setmana d’audicions d’alumnes, pot ser de grup o a nivell individual. Durant aquesta 

setmana els horaris de classe poden variar i les classes d’instrument seran en grup per preparar l’audició 

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. 
 

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). També estaran penjades a la cartellera de l’escola AMMM Arnau 

Palau. Us demanem que mireu regularment la cartellera i agafeu els papers d’informació. 

 

Les mensualitats es carregaran al vostre compte el dia 10 de cada mes, o s’ hauran d’abonar  en efectiu abans del 

dia 20 de cada mes a l’AMM Arnau Palau. 

Les fotocòpies es carregaran al rabut al final de cada trimestre. 

Les faltes d’assistència  prolongades, no impliquen la falta de pagament de les mensualitats.  

Només pels alumnes que fan classe d’instrument individual, si per causa justificada s’ha de faltar més d’un mes a 

classe, l’alumne ha d’avisar 15 dies abans a l’escola, i se li descomptarà el 50% de la mensualitat. 

 
            

Moltes  gràcies  

 


