NORMATIVA DE PREUS EMMO
Curs 2022 - 2023
1.- PREU DE LA MATRÍCULA:
El cost de la matrícula no es retorna, encara que sigui baixa inicial.
La matrícula no està subjecta als descomptes de família nombrosa ni de 2n membre de la unitat
familiar.
Matrícula general
• 55 € si es matriculen el primer trimestre
• 46,66 € si es matriculen al 2n trimestre
• 23,33 € si es matriculen al 3r trimestre
Matrícula aula oberta
• 30 € si es matriculen el primer trimestre
• 20 € si es matriculen al 2n trimestre
• 10 € si es matriculen al 3r trimestre
Matrícula Escoltem música
• 87€ en un sol pagament anual i sense mensualitats.

2.- PREUS ACTIVITATS
•
•

Annex 1 taula de preus.
Tots els preus de les activitats són mensuals.

3.- FORMES DE PAGAMENT
•

La matricula es cobrarà únicament per domiciliació bancària i es carregarà a finals del
mes de juliol, en el compte bancari facilitat pel pare, mare o tutor legal en el moment de
fer la matrícula.

•

Les mensualitats es cobraran únicament per domiciliació bancària i es carregaran els
rebuts mensualment entre els dies 1 i 5 de cada mes, en el compte bancari facilitat pel
pare, mare o tutor legal en el moment de fer la matrícula.
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Les mensualitats es paguen senceres, segons els serveis sol·licitats i les bonificacions
corresponents, tant si l’alumne assisteix con si no al centre.
Si es produeix una alta entre l’1 i el 15 del mes, es cobrarà la mensualitat sencera.
Si es produeix una alta a partir del 16 del mes, es cobrarà el 50% de la mensualitat.
L’Ajuntament d’Olot iniciarà els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts que hagin
estat retornats per l’entitat financera.

4.- RESERVA DE PLAÇA
Els alumnes que per un motiu justificat s'absentin un període superior a un mes, podran sol·licitar
amb una antelació de 15 dies, un descompte del 50% de la quota mensual.

5.- RETORN PER ABSÈNCIA
En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe per motius derivats de l'escola, es retornarà l'import. En
cap cas es retornarà l'import si l'absència és de l'alumne. Tampoc es canviarà d'hora.

6.- BONIFICACIONS
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) matriculat
a l’escola, s’aplicarà una bonificació del 10%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més
reduïda.
Els descomptes no són acumulables.

7.- BAIXA D’UN ALUMNE
Si un alumne vol donar-se de BAIXA, ha de comunicar-ho mitjançant el formulari web de l'Escola.
La baixa serà efectiva a partir del mes següent a la recepció de la sol·licitud.
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Annex 1: TAULA DE PREUS
DATA D'INICI DE CURS: 12/09/2022

QUOTES MENSUALS

PLA i ASSIGNATURES
Menors de 18 anys

Majors de 18 anys

SENSIBILITZACIÓ
P3,P4,P5

20,00 €

MÚSICA1,2,3

25,20 €

PREPARATORI

25,20 €

MÚSICA 4,5,6

25,20 €

MÚSICA 7,8,9,10

31,00 €

41,00 €

EDICIÓ DEL SO

15,50 €

20,50 €

MÚSICA ADULTS 1,2,3,4

18,00 €

24,00 €

BÀSIC

PREPARATORI

APROFUNDIMENT

AVANÇAT

JOVES I ADULTS

AULA OBERTA
CONJUNT CORAL

24,00 €

CONJUNT INSTRUMENTAL

24,00 €

CORAL DE MARES I PARES

24,00 €

INSTRUMENT
INSTRUMENT 30MIN.

49,00 €

58,50 €

INSTRUMENT 40MIN.

63,00 €

75,00 €

INSTRUMENT 60MIN.

90,50 €

107,50 €
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MÚSICA DE CAMBRA
GRUP DE CAMBRA 60 MIN.

13,50 €

20,00 €

GRUP DE CAMBRA 30 MIN.

6,75 €

10,00 €

MATRÍCULES
MATRÍCULA GENERAL

55,00 €

MATRÍCULA AULA OBERTA

30,00 €

ESCOLTEM MÚSICA

87,00 €

DESCOMPTES
1- Segon membre de la unitat familiar:
10% de descompte a l'alumne que té la quota més baixa
2- Família nombrosa o monoparental:
30% de descompte a tots els alumnes de la unitat familiar
*Cal acreditar-ho amb el carnet de família nombrosa o monoparental i
els ingressos anuals no poden superar els 50.000€ (Declaració de renda de l'any anterior)
Els descomptes no són acumulables
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