NORMES DE FUNCIONAMENT
Descomptes d’Inscripcions i quotes
- Per al segon germà matriculat un 50% sobre el cost de la matricula
- Per al tercer germà la matrícula serà gratuïta.
- El tercer germà matriculat es beneficiarà d’un 20% de descompte en el preu de les mensualitats
- Per els pares dels alumnes matriculats la matricula serà gratuïta
Mensualitats
- Els preus són anuals amb pagaments repartits en deu mensualitats (de setembre a juny, ambdós mesos inclosos)
independentment del número de classes que hi hagi cada mes.
- El pagament de les quotes mensuals s’efectuarà per domiciliació bancaria excepte els casos que prèviament s’hagi acordat
realitzar-los en efectiu.
- Els rebuts domiciliats es cobraran al principi de cada mes. Els pagaments en efectiu es realitzaran entre els dies 1 i 7 del mes
corresponent.
- Els rebuts retornats seran passats novament amb un recàrrec de 8€.
- La falta d’assistència a classe no allibera del pagament de les mensualitats.
- Les baixes que es produeixin a partir del 20 d’abril de l’any en curs, comportaran l’abonament de les quotes restants fins a final
de curs.
Assistència
- L’escola només tanca els festius oficials i d’obligat compliment.
- L’escola no farà cap festa de lliure disposició
- Els dies festius no són recuperables.
- Les classes individuals d’instrument no es recuperaran en cas de falta d’assistència de l’alumne.
Baixes i devolucions
- Les baixes temporals o permanents s’han de comunicar a secretaria o mitjançant correu electrònic abans del dia 20 del mes
anterior, de no fer-se així s’haurà d’abonar el 100% del rebut generat.
- L’import de la matrícula no es reintegrarà en cap cas.
El fet de matricular-se a L’ESTUDI MUSICAL 143 implica l’acceptació i conformitat amb aquestes normes de funcionament i el
calendari escolar publicat a la pàgina web de l’escola.
Funcionament i objectius pedagògics
Tot seguit exposem algunes idees respecte els objectius i aspectes pedagògics més rellevants que determinen el decurs del
funcionament del centre.
- Creiem que l’ensenyament de la música i el seu estudi incideix directament en el desenvolupament de les aptituds de la persona
i és per aquest motiu que ens marquem com a objectiu assolir una bona formació artística i humana.
- Creiem en la diversitat de cadascun dels alumnes per això hi volem fer una atenció personalitzada oferint una formació musical
d’alta qualitat, amb un pla d’estudis individualitzat i adequat al ritme de cada alumne, a les seves capacitats i als seus interessos.
- Volem aconseguir que els alumnes se sentin partícips i actius en el funcionament i la vida de l’Estudi: activitats pedagògiques,
concerts, audicions...
- Volem constatar la importància de dedicar un temps d’estudi a casa per anar consolidant l’aprenentatge de l’instrument.
- Creiem de vital importància que els pares acompanyin al màxim l’aprenentatge musical dels seus fills, principalment pel que fa
al treball a casa i els puguin transmetre el compromís que suposa participar en un concert ja sigui de manera individual o grupal.
- Es desig nostre que els pares, mares i tutors de l’alumne formin part de la tasca educativa rebent tota la informació de les
activitats que es duen a terme a l’Estudi i que a través del professorat estiguin informats de l’interès, procés d’evolució i
aprenentatge del seu fill .
- Volem que la convivència dins el diari de l’Estudi es basi en el respecte als companys i professors, i també que tots els que hi
treballem i hi aprenem, tinguem cura dels instruments, mobiliari i material de l’Estudi.
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