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Normativa de funcionament - Curs 2020-2021
1-PROCÉS DE MATRICULACIÓ
1. Omplir el formulari onlinede preinscripció que trobareuaquí .
2. Entregar-nos el document d’alta d’alumne omplert i signat. 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
Com en el cas del document d’alta escolar, ens el podeu fer arribar per correu
electrònic o portar-lo físicament a l’escola. Número de compte de Fundació Casa
de la Música - Som Música:
ES77 0081 0327 2100 0126 6334
En cas d’enviar els documents per correu electrònic, adjunteu-los tots en un únic
correu.

2-COBRAMENTS

2.1 - CONCEPTES
●
●

Matrícula Escolar: s’abona en un sol pagament per cada curs escolar.
Cobreix l’assegurança escolar obligatòria i despeses de gestió.
Cuota (mensual, anual o anual fraccionada) del programa/es formatiu/s
que escolliu

2.2 - SISTEMA I CONDICIONS DE PAGAMENT
●

Els càrrecs es realitzen per domiciliació bancària, llevat el pagament de la
matrícula, que l’ha de fer l’alumne mitjançant un únic ingrés per tal de
formalitzar la inscripció.

Fundació Casa de la Música de les comarques gironines

Pàgina 1 de 4

Normativa de Funcionament - Som Música Curs 2020/21

●

●

●

Si ets un alumne matriculat fora del període ordinari de matriculació, cal
que aboni per ingrés/transferència bancària la matrícula i la quota del
mes en què t’incorporis (o la part proporcional d’aquesta).
Les quotes mensuals del curs us les cobrarem per domiciliació bancària al
compte que ens hagueu 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,
El retorn de rebuts domiciliats genera un cost a Som Música 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.

2.3 CALENDARI DE COBRAMENTS ORDINARI
●
●
●

●

Matrícula Escolar → moment de la inscripció
Quotes mensuals ordinàries → octubre, novembre, desembre, gener,
febrer,març, abril, maig i juny
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.
Som Música es compromet a oferir entre 32 sessions de classes anuals de
cadascuna de les assignatures que l’alumne cursi.

3- DESCOMPTES
Descomptes a la Matrícula:
●

●

Les famílies amb més d’un component matriculat gaudeixen d’un
descompte en la matrícula per cada membre addicional: 33% (10€) en tots
els membres a partir del 2on.
Les famílies nombroses o monoparentals tenen un 50% de descompte en
la matrícula de cadascun dels seus membres, sempre que presentin els
documents en vigor en el moment de fer la inscripció.

Descomptes a les Quotes:
●

●
●

Els membres de la mateixa unitat familiar tenen un 10% de descompte en
les quotes mensuals, a partir del 2on membre en totes les activitats
grupals.
Aquest descompte no s'aplica a les classes individuals
d'instruments.
Si vols fer un pagament únic anual, tindràs un descompte de 30€ sobre el
total del curs, que es cobrarà en un sol rebut el mes de novembre.
Si vols fer-ho en 2 pagaments, descomptarem 20€ sobre el total del curs,
que es cobraran en dues parts iguals els mesos de novembre i febrer.
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4 - DEVOLUCIONS
●
●

En cas d’impossibilitat de prestar el servei, Som Música retornarà
d’immediat l’import corresponent a aquest.
No assistir a les classes en cap cas implica devolucions o descomptes de
les quotes.

5- ACTIVITAT LECTIVA
5.1 Calendari
El curs consta de 32 sessions entre octubre i juny.
Al calendari escolar pots consultar-hi els períodes de matriculació, els
festius i diferents actes de SOM MÚSICA.
5.2 Durada de les sessions

Formació

Durada setmanal

INSTRUMENT (individual)

Mitja Hora

LLENGUATGE

3/4 d'hora

MÚSICA DES DEL BRESSOL

Una Hora

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Una Hora

DJ

Una Hora

PRODUCCIÓ MUSICAL

Una Hora

GUITARRA PER ADULTS

Una Hora

UKELELE EN GRUP

Una Hora

GRUPS VOCALS

Una Hora

ORQUESTRINA

Una hora i quart

COMBOS

Una hora i quart

COR DE GOSPEL

Una hora i mitja

BIGBAND

Una hora i mitja

5.3 Absències, recuperacions i baixes
●

L’absència de l’alumne s’ha de comunicar amb la màxima anticipació possible i
preferiblement 24 hores abans, tant al professor com al correu electrònic
hola@sommusica.cat 

●

Les absències de l’alumne NO són recuperables
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●

●

●

En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la
direcció del centre valora la situació i ofereix la recuperació d’aquestes
classes o la baixa temporal de l’escola però NO es retornaran les quotes
de les classes ni s’abonaran. Les classes dels formats grupals no són
recuperables en cap cas.
Les baixes s’han de notificar al correu electrònic de l’escola
hola@sommusica.cat almenys 15 dies naturals abans del venciment del
mes abonat.
Les absències i baixes temporals del professorat les cobrim amb un
substitut o bé el mateix professor titular recupera la classe a una hora
pactada amb l’alumne afectat.

6-ALTRES
6.1 Formacions Estables
Les formacions estables de SOM Música són projectes ideats i
desenvolupats per l’escola. Totes les activitats de programació, promoció i
difusió d’aquestes formacions està sota la supervisió i responsabilitat de
l’equip del centre.
6.3 Mesures higièniques i de desinfecció de COVID19
Des de SOM Música es te preparat un protocol de funcionament per
adaptar-nos a les normes sanitàries derivades de l’etapa de represa, amb
aforaments totalment adaptats a la normativa, que s’aniran revisant a
mesura que les autoritats sanitàries així ho requereixin
6.4 Dret d’admissió
SOM MÚSICA es reserva el dret d’admissió.
6.5 Atenció a l’usuari
Si teniu suggeriments o propostes de millora, de noves ofertes de
formació o del que vosaltres creieu indispensable de comentar, estarem
molt agraïts que ens les feu arribar. Davant de qualsevol dubte o conflicte
que sorgeixi, teniu a la vostra disposició, en primer lloc, el vostre professor
tutor; en segon lloc, al director. Contacteu-nos enviant-nos un correu
 al telèfon 621 236 321
electrònic a hola@sommusica.cato

Tota la informació del nostre projecte awww.sommusica.cat
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