NORMATIVA ESCOLAR
CURS 2022/23

INSCRIPCIÓ
Passos per formalitzar la inscripció a La Moderna de Calonge:
1. (Només nous alumnes): omplir el formulari que hi ha a l’apartat corresponent
del web (“Inscripcions” → “Inscripció general”). Si no hi trobeu el formulari i/o hi
diu “període d’inscripció tancat”, haureu d’escriure un correu a info@emmc.cat
per consultar la disponibilitat.
2. Entregar-nos el document d’alta escolar omplert i firmat. Ens el podeu fer
arribar per correu electrònic o portar-lo físicament a l’escola.
3. Entregar-nos el comprovant d’ingrés o transferència de la matrícula del curs.
Ens el podeu fer arribar per correu electrònic o portar-lo físicament a l’escola.
Número de compte de La Moderna de Calonge: ES50 2100 0038 4102 0078
4216 (destinatari: Girona Artelier SCCL). Podeu consultar l’import al document
de preus públics del nostre web.
4. En cas d’enviar-nos els documents per correu electrònic, adjunteu-los tots en
un únic correu.

PAGAMENTS/COBRAMENTS
CONCEPTES:
●

Matrícula escolar: s’abona un cop per curs escolar. Cobreix l’assegurança
escolar obligatòria, despeses de gestió i un obsequi de benvinguda (samarreta
de La Moderna de Calonge*).
*El contingut de l’obsequi pot variar d’un curs a l’altre.

●

Material escolar: s’abona un cop per curs escolar. Cobreix material d’elaboració
pròpia o de lliure distribució que el professorat entregarà al llarg del curs i, en el
cas dels alumnes de llenguatge musical, un dossier que s’entregarà el primer
dia de classe.

●

Fiança escolar: quota mensual avançada corresponent al mes de juny del curs
escolar que s’inicia (juny 2023). Estableix un compromís recíproc entre
l’alumne i l’escola per un curs escolar (setembre - juny).

●

Quota (mensual o anual fraccionada) del programa formatiu.
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SISTEMA I CONDICIONS DE PAGAMENT:
●

El pagament de la matrícula l’ha de fer l’alumne mitjançant ingrés o
transferència per tal de formalitzar la reserva de plaça.

●

Si l’alumne es matricula fora del període ordinari d’inscripció, cal que faci el
pagament de la matrícula, la quota de material escolar, la fiança i la quota del
mes en què s’incorpori (o la part proporcional d’aquesta).

●

Les quotes mensuals del curs es cobraran per domiciliació bancària al compte
que l’alumne ens hagi indicat en el moment de fer la inscripció. La domiciliació
de les quotes mensuals es farà entre els dies 1 i 7 del mes corresponent,
excepte la quota avançada de juny 2023 (es farà per avançat el juliol 2022) i la
de setembre 2022 (es farà a mitjans de mes, quan iniciem el curs).

●

El retorn de rebuts domiciliats genera un cost a La Moderna que s’afegeix a la
quota mensual corresponent per un import de 5€. En cas de rebut retornat, és
l’alumne qui ha de fer l’ingrés de l’import de la quota més els 5€ del recàrrec.

●

En cas de passar de format de classe d’instrument grupal a individual, l’alumne
i/o els seus tutors legals hauran d’escollir entre una de les següents opcions: a)
mantenir la quota i reduir la durada de les sessions, o bé b) mantenir la durada
i incrementar la quota d’acord amb el document de preus públics. L’escola es
compromet a buscar un/a company/a per tornar a formar grup si així ho
desitgen l’alumne i els seus tutors legals però no es pot comprometre a
trobar-ne (que hi hagi o no altres alumnes interessats no depèn del centre).

●

Podeu consultar els preus públics del curs 2022/23 a l’apartat corresponent del
nostre web (“Inscripcions” → “Normativa i preus” → “Preus públics curs
2022/23”).

CALENDARI DE COBRAMENTS ORDINARI
Matrícula escolar → moment de la inscripció
Fiança + material escolar → juliol
Quota mensual reduïda (50% de l’import de la quota estàndard) → setembre
Quotes mensuals ordinàries → octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març,
abril i maig
La quota mensual dels mesos d’octubre a juny no es veu alterada per la presència de
dies festius, de manera que és sempre la mateixa independentment del nombre de
classes que es facin aquell mes. Podeu consultar el calendari escolar a l’apartat
corresponent del web (“Calendari”).
La Moderna es compromet a oferir un mínim de 33 classes per curs escolar de
cadascuna de les assignatures que l’alumne cursi.
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DESCOMPTES
●

Les famílies amb més d’un component matriculat gaudeixen d’un descompte en
la matrícula per cada membre addicional (vegeu el document de preus públics).

●

Les famílies nombroses i/o monoparentals, així com les famílies inscrites a
musicoteràpia, tenen un descompte en la matrícula de cadascun dels seus
membres (vegeu el document de preus públics), sempre que presentin els
documents en vigor en el moment de formalitzar la inscripció.

DEVOLUCIONS
●

En cas d’impossibilitat de prestar el servei, La Moderna retornarà d’immediat
l’import corresponent a aquest.

●

No assistir a les classes en cap cas implica devolucions ni descomptes de les
quotes.

●

En cap cas es faran devolucions per compensar les classes no realitzades
degut a la presència de dies festius, ni es recuperaran aquestes sessions.

●

Si per causes excepcionals i per motius de seguretat ciutadana no és possible
fer classe amb normalitat, l’escola romandrà tancada si la direcció ho estima
oportú (sempre seguint les indicacions de Protecció Civil i dels Departaments
d’Educació, d’Interior, de Salut o de les autoritats pertinents) i NO es faran
devolucions ni descomptes de les quotes, ni es recuperaran les classes.
Utilitzem instal·lacions públiques dels Ajuntaments de Girona i Salt i tenim
l’obligació de seguir sempre les seves indicacions.

ACTIVITAT LECTIVA
Durada de les sessions (una per setmana i assignatura):
Instrument grupal

40’ / 50’

Instrument individual

40’ / 50’

Creativitat

50’

Llenguatge musical

80’

Combo (conjunt instrumental)

50’ (Formació Bàsica) / 80’ (Cicle Mitjà)

Arts escèniques

50’ (Formació Bàsica) / 80’ (Cicle Mitjà)

Cor escènic

50’ (Formació Bàsica) / 80’ (Cicle Mitjà)

La Moderna Strings

50’

Calonge Marxing Band

50’

La Moderna Drumline

50’
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Taller de Petits Artistes

50’

Musicoteràpia

45’

Les assignatures grupals no es faran si no hi ha un nombre mínim d'alumnes inscrits
(variable segons l'assignatura). En cas que l’assignatura no es pugui fer, l’escola farà
una devolució de l’import avançat per part dels alumnes/famílies.
Totes les activitats són presencials, però l’equip docent està preparat per treballar de
manera telemàtica si les circumstàncies ho requereixen. Si es repeteix una situació de
confinament com la viscuda per la COVID-19, les classes es faran a distància
(emprant metodologies alternatives) i NO es faran devolucions ni descomptes a les
quotes, ni es recuperaran les classes. Si a l’alumne i/o als/les tutors/es no els convenç
el format telemàtic, poden sol·licitar la baixa a partir del mes següent.

ABSÈNCIES, RECUPERACIONS I BAIXES
●

L’absència de l’alumne s’ha de comunicar amb la màxima anticipació possible
tant al professorat com al correu de secretaria de La Moderna de Calonge:
info@emmc.cat.

●

Les absències de l’alumne NO són recuperables.

●

En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la
direcció del centre valorarà la situació i podrà oferir la recuperació d’aquestes
classes o la baixa temporal de l’escola (segons la gravetat del cas) però NO es
retornaran les quotes de les classes. Les classes dels formats grupals no són
recuperables en cap cas. Caldrà presentar sempre el justificant mèdic perquè
la direcció pugui valorar el cas. En el cas de lesions que puguin dificultar la
pràctica de l’instrument però permetin l’accés de l’alumne al centre, la prioritat
serà sempre la de seguir fent classe adaptant els continguts i les metodologies
a les noves circumstàncies.

●

Les baixes s’han de notificar al correu electrònic de l’escola info@emmc.cat
almenys 15 dies naturals abans de la finalització del mes en curs (la baixa serà
efectiva a partir del mes següent).

●

Les absències i baixes temporals del professorat es cobreixen amb un substitut
o bé el mateix professor titular recupera la classe a una hora pactada amb
l’alumne afectat.

CALENDARI ESCOLAR
Podeu consultar els períodes de matriculació, els festius i totes els actes de La
Moderna a l’apartat corresponent del nostre web (“Calendari”).
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LLOGUER D’INSTRUMENTS
●

L’escola disposa d’alguns instruments en règim de lloguer a disposició de
l’alumnat. En funció de la disponibilitat i de les peticions, el període de lloguer
es podrà allargar més enllà d’un trimestre, però en cap cas podrà superar un
curs escolar de durada (l’instrument s’ha de tornar quan finalitzin les classes a
finals de juny).

●
●

L’alumne ha de pagar una fiança de 50€ i una quota mensual de 10€.
L’alumne és responsable de la cura de l’instrument i, en cas de pèrdua o de
reparació amb un cost superior al de la fiança, farà front a l’import
corresponent.

●

Podeu consultar tots els detalls a l’apartat corresponent del web (“Inscripcions”
→ “Normativa i preus” → “Contracte de lloguer d’instruments”).

DRET D’ADMISSIÓ
La Moderna de Calonge es reserva el dret d’admissió.

ATENCIÓ A L’USUARI
Si teniu suggeriments o propostes de millora, estarem molt agraïts que ens les feu
arribar. Davant de qualsevol dubte o conflicte que sorgeixi, teniu a la vostra disposició
el vostre professor tutor (qüestions pedagògiques), el secretari acadèmic (qüestions
administratives) i, en darrera instància, l’equip directiu. Contacteu-nos enviant un
correu electrònic a info@emmc.cat.
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