NORMATIVA GENERAL
AULES DE MÚSICA I DANSA

Inici i durada del curs:
El Curs de les aules comença el mes de setembre i finalitzen el 30 de juny de
l’any corresponent, coincidint amb el curs escolar. Cada exercici s’especificarà
en quina data de setembre s’inicia el curs, amb la intenció de coincidir amb el
curs escolar.
L’aula tancarà els dies festius oficials publicats en el DOGC, els dies festius
locals acordats per Ple, així com les festes escollides pel consell escolar de
Vilassar de Dalt (Nadal i Setmana Santa).

Matriculacions:
Durant l’últim trimestre del curs es formalitzaran les pre-inscripcions dels
alumnes del curs vigent pel proper curs amb el pagament de la quota establerta
per reservar la seva plaça.
Posteriorment es faran inscripcions per tots els nous alumnes.
Prioritats en la inscripció:
1. L’alumne amb inscripció vigent del curs anterior
2. Noves inscripcions:
• Tenen prioritat les sol·licituds d’alumnes amb germans amb
inscripció vigent.
• Sol·licituds d’alumnes empadronats a Vilassar de Dalt.
• Resta d’alumnes.
En cas de que hi hagi més sol·licituds que places dintre d’un mateix grup, el
criteri d’ingressos de la unitat familiar serà el que prevaldrà, és a dir, tindran
prioritat la unitat familiar amb menor ingressos.
Quan no hi ha places per el instrument o grup escollit s’haurà d’optar per un
altre o bé quedar en llista d’espera.

Normes administratives
Documentació necessària per la inscripció:
No es permetrà començar cap activitat fins que no s’hagi entregat el full
d’inscripció vigent amb totes les dades sol·licitades, degudament signat.
No es podrà fer cap canvi puntual, ni de dia, ni d’horari, un cop adjudicada la
plaça i establert l’horari definitiu. En cas de demanar un canvi de caràcter
definitiu, serà estudiat pels professors de l’aula la seva viabilitat i es comunicarà
a la persona interessada en el termini màxim d’una setmana.
Els alumnes menors d’edat, la inscripció l’han d’efectuar el pares/mares/tutors
legals.

Tarifes i forma de pagaments:
Les tarifes anuals aplicades són les vigents que han estat aprovades per
VISERMA i ratificades per l’ajuntament de Vilassar de Dalt.
Tots els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària.
Els rebuts es cobraran mensualment entre el dia1 i el 8 de cada mes.
Els rebuts tornats s’abonaran mitjançant ingrés bancari al compte de VISERMA
en el termini de 5 dies hàbils des de la notificació a l’usuari més un recàrrec de
gestió de rebuts impagats..
El no pagament del rebut en aquest termini comportarà la baixa de l’alumne.
Les quotes mensual girades no es retornaran sota cap concepte.
Les quantitats abonades en concepte de matricula i reserva de plaça en cap
cas es retornen.

Formalització de les Baixes:
S’hauran de notificar abans del 25 de cada mes per l’escrit establert a l’efecte i
lliurades personalment, o enviades per fax o e-mail.
La baixa haurà d’estar signada per l’ alumne i en el cas dels menors d’edat, per
mare/pare o tutor legal.

Obligacions:
L’alumne s’obliga a participar de totes aquelles activitats del curs al que està
inscrit.
Els alumnes que hagin de fer exàmens per accedir al curs següent només els
podran fer si com a mínim han assistit al 80% de les classes realitzades. Tots
els que, per qualsevol motiu, no arribin a aquest 80% d’assistència durant el
curs no accediran a les proves d’accés pel curs vinent i amb unanimitat del
claustre de professors repetiran curs.
L’alumne haurà de ser responsable tant del seu material com del material que
se li cedeixi des de l’aula, reposant-lo en el cas de perdre’l o fer-lo malbé.
VISERMA té la facultat de modificar i/o anul·lar per raons de força major (per
ex. Malaltia dels professors) les activitats del curs sense que es pugui reclamar
cap quantitat ja desemborsada, ni qualsevol altre indemnització.
VISERMA sols es fa responsable dels alumnes durant la durada de l’activitat
programada a l’horari establert.

VISERMA es reserva el dret d’anul·lar la inscripció de qualsevol alumne que el
seu comportament no sigui adequat al criteri del professor del curs.
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