ESCOLA DE MÚSICA DE L'ATENEU DE SANT JUST DESVERN
C/ Ateneu, 3. 08960 Sant Just Desvern / Telèfon: 93 371 31 15
escolaoem@hotmail.com

/

www.escolaoem.cat

FULL DE MATRÍCULA – CURS 2018-2019
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:

CP:

Data naixement:

/

/

Telèfon fix:

Mòbils dels pares (i nom):

/

Correu electrònic (en lletra clara):
Número de soci de l'Ateneu:

Correspon a (alumne/pare/mare):

Inscripció a:
CURS

Llenguatge
(grup)

Sensibilització

1 hora

Iniciació I

1 hora
1 hora

Iniciació II

Elemental 1r, 2n, 3r o 4t

Grau mitjà adaptat

Instrument
(individual)

Cant / conjunt
(grup)

½ hora

1 hora
1 hora

½ hora

1 hora

½ hora

1 hora

½ hora

1 hora

½ hora

1 hora

½ hora

Individual ½ hora

½ hora

Individual ¾ hora

¾ hora

½ hora

½ hora

Grup ½ hora

½ hora

Cor infantil

¾ hora

Altres opcions

Número assignat per a la tria d'horari:

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe
SEPA Direct Debit Mandate

A completar pel creditor

To be completed by the creditor

Referència de l’ordre de domiciliació / Mandate reference
Identificador del creditor / Creditor identifier
G08473076
Nom del creditor / Creditor’s name
ATENEU DE SANT JUST DESVERN – ESCOLA DE MÚSICA DE L’ORFEÓ ENRIC MORERA
Adreça / Address
C/ ATENEU, 3-5
Codi postal – Població – Província / Postal Code – City - Town
08960 - SANT JUST DESVERN - BARCELONA
País / Country
ESPANYA

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) ATENEU DE SANT JUST DESVERN a enviar ordres al vostre
entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord
amb les instruccions de ATENEU DE SANT JUST DESVERN. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els
termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el
termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta
ordre es troba a la seva disposició en la seva entitat.
By signing this mandate form, you authorise (A) ATENEU DE SANT JUST DESVERN to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to
debit your account in accordance with the instructions from ATENEU DE SANT JUST DESVERN. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank
under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nom del deutor/s / Debtor’s name
(titular/s del compte de càrrec)

Adreça del deutor / address of the debtor

A completar pel deutor

To be completed by the debtor

Codi postal – Població – Província / Postal code – City – Town
País del deutor / Country of the debtor
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
Número de compte – IBAN / Account number – IBAN
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES

Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipus de pagament:

Pagament periòdic

Type of payment

Recurrent payment

o
or

Pagament únic
one-off payment

Data – Localitat:
Date – location in which you are signing

Signatura del deutor:
Signature of the debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

NORMATIVA ESCOLA DE MÚSICA DE l'ATENEU 2017-2018
El curs escolar compren el període lectiu entre el 12 de setembre i el 21 de juny. Les quotes mensuals no
inclouen les vacances de Nadal i Setmana Santa. Sí s'inclouen els dies festius propis del calendari escolar
que hi ha entre setmana i que no es recuperaran (consultar el calendari de l'escola).
Dins d'aquest període lectiu i en hores de classe, es duran a terme les activitats pedagògiques pròpies de
l'escola com poden ser audicions, concerts, concurs de composició, visites, etc i que no comporten la
recuperació de classes ja que són part de la nostra activitat pedagògica i organitzativa.
Per motius d'organització i disponibilitat d'horaris, si un alumne no pot assistir a classe, aquesta no es
recuperarà. Tanmateix, s’exclou tota possibilitat de recuperar les classes perdudes per causes alienes a
l’escola com són els dies festius. Únicament es recuperaran aquelles classes que el professor no hagi pogut
impartir ja sigui per motius professionals (concerts, etc.), personals o malaltia.
Les classes del centre s’impartiran en català, l’idioma oficial de l’escola.
L’Escola es fa responsable dels alumnes que hi ha dins de l’escola. Si els alumnes surten i s’esperen fora
(vestíbul de l’Ateneu, porta del carrer) l’escola no assumeix la responsabilitat.
Per raons de seguretat, als alumnes petits dels grups de sensibilització i iniciació no els deixarem sortir del
recinte de l’Escola fins que els vinguin a buscar.
Qualsevol canvi en l’horari i durada de les classes es comunicarà a la secretaria abans que aquest es
produeixi. Pactar-ho amb el professor no és suficient.
Qualsevol baixa amb el curs ja començat, s’ha de notificar a secretaria.
No s’admetran baixes ni canvis d’assignatura durant el darrer trimestre del curs.
Es prega avisar a l’escola amb antelació, en cas que l’alumne no pugui assistir a classe.
L’alumne/a ha de ser respectuós amb les instal·lacions, material escolar, etc. de l’escola.
L’alumne/a es compromet a deixar l’espai on ha estudiat net i ordenat després del seu ús així com la sala
d’espera.
Tots els rebuts de les quotes mensuals retornats tindran el recàrrec que indiqui el banc.
Si les classes de grup no arribessin al mínim de 4 alumnes, l’Escola es reserva el dret de redistribuir els
alumnes amb altres classes del mateix nivell o similar, o bé, els preus podrien variar depenent del nombre
d’alumnes.
L’Escola de Música de l'Ateneu es reserva els drets d’imatge per a poder posar fotografies dels seus
alumnes a les instal·lacions de l’escola, publicacions internes o a la nostra pàgina web (tan la de facebook
com l'habitual).
Si l’alumne es dóna de baixa a l’inici o un cop iniciat el curs, l'import de la matrícula no serà retornat.
Conforme,

Sant Just Desvern,

de

de 201

