Tocant el cor

PLA D’ESTUDIS, NORMES BÀSIQUES I REGLAMENT
1.

El pla d’estudis de l’Escola de música “La Sala” està especialitzat en classes d’instrument i les assignatures necessàries
pel seu bon aprenentatge basat en anys d’experiència del seu personal docent i d’acord amb la normativa vigent en
matèria d’ensenyança musical, en el marc de la LOE, Real Decret LLEI ORGÀNICA 2/2006, del 3 de maig, de educació,
on s’estableixen els aspectes bàsics del currículum del Grau elemental i mig de l’ensenyament de música.

2.

Els ensenyaments impartits en aquesta escola no comporten l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.
No obstant això, aquesta escola pot preparar els alumnes per a l'accés a conservatori. Aquest centre de titularitat
privada, inclou en la seva oferta formativa, entre d'altres programes possibles, un de general, que tingui, com a mínim,
llenguatge musical, instrument, pràctica vocal i instrumental de grup ( i/o música de cambra ).

3.

El pla d’ estudis està distribuït en diferents programes que permeten, si s’escau, anar paral·lel amb els estudis
d’ educació general.
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La programació del curs estarà subjecte a les dates establertes en el calendari escolar vigent, així mateix,
tindran la consideració de dies festius, els que figuren en l’Ordre EDU/44/2010 del 8 de febrer, a més dels dos dies
de festa local, quatre dies festius de lliure disposició i els dies inclosos en períodes de vacances dins del calendari
escolar vigent.
1 de setembre de 2016: inici de les classes individuals.
11 de setembre de 2016: La Diada.
12 de setembre de 2016: inici de les classes col·lectives.
24 de setembre de 2016: La Mercè.
12 d’octubre de 2016: La Hispanitat.
6 de desembre de 2016: Dia de la Constitució.
8 de desembre de 2016: Immaculada Concepció
Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal. (ambdós inclosos).
Del 8 d’abril al 17 d’abril de 2017: vacances de Setmana Santa. (ambdós inclosos).
1 de maig de 2017: Dia del Treballador.
21 de juny de 2017: acaben les classes per els alumnes menors de 16 anys.
Del 4 de juliol al 29 de juliol (ampliació optativa): cursos intensius d’estiu.
Dies de lliure disposició: quatre dies a determinar.

5.

La mensualitat s’abonarà entre el dia 1 i 5 de cada mes.

6.

Les activitats i la seva quota es gestionen mensualment, de setembre a juny, independentment del nombre de dies
al mes que es realitzin les activitats.
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7.

L’horari prèviament acordat serà exclusiu per a cada alumne. En cas de no assistència es donarà la classe per
feta. El respecte a la resta dels alumnes impossibilita els canvis d’horaris i la recuperació de les classes.

8.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les mensualitats, excepte en els casos que l’alumne
tingui prevista una absència de més de 30 dies naturals, abonant-se així 30€ mensuals per garantir la plaça i la
reserva d ́horari.

9.

Anualment s'abonarà la matricula corresponent. Per als alumnes de l'escola el període de preinscripció serà de
l'1 de juny al 31 de juliol de cada any, aquells que es matriculin en aquest període es beneficiaran d'un
descompte del 33%. Fora d'aquest període hauran d'abonar l'import íntegre de la matrícula.

10. Els alumnes que així ho desitgin podran participar en les activitats i audicions organitzades durant el curs.
11. L’alumne que vulgui donar-se de baixa haurà de notificar-lo amb 15 dies d’anticipació com a mínim.
12. La devolució de l’import de la matrícula nomes es farà per motius justificats.
13. Segons la normativa vigent sobre els drets d’imatge, signant la present, accepta i dóna l’autorització per realitzar
fotografies i vídeos, per tal de poder incloure’ls en mitjans escrits, webs, audiovisuals, xarxes socials, etc. sense
cap contraprestació.
14. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, informem que la recollida i tractament
del correu electrònic té com a finalitat tramitar l'enviament de la Newsletter de l'escola i correus d'informació i
promocionals.
15. Les dades personals subministrades seran d'ús exclusiu de l'escola de música "La Sala" i no seran cedits a tercers
en cap cas.
16. Els articles d’aquest reglament estan subjectes a canvis o modificacions per part del centre.

El alumne ……………………………………………………………......................................................................................…
i/o tutors………………………………………..…………………........................................……...............................................
ha llegit i accepta el reglament de l’escola.

Signatura:……………………………………………..

Barcelona,….............de……………….. de…………

www.lasalademusica.com
La Sala Escola de Música del Poble Sec S.L.Cif: B-66125592

93 441 17 18

lasala@lasalademusica.com Carrer Blasco de Garay 40, 08004 Barcelona

