
NORMES DE FUNCIONAMENT 
 
 
1. Els alumnes matriculats a l’Acadèmia són aquells que han fet el pagament de 20 

euros per un període de dos anys.  Aquests alumnes gaudeixen dels avantatges 

següents: poden assistir a l’Estudi Dirigit esporàdicament, tenen un preu més reduït 

alhora de fer classes particulars i poden demanar l’assessorament del Director en 

qualsevol moment. 

2. Els alumnes matriculats poden estar inscrits o no segons cursin o no alguna activitat 

en el centre durant l’any acadèmic.  

3. Només s’abona una matrícula quan s’inscriuen alhora dos o més germans.  

4. Només hi ha tres modalitats de pagament: efectiu, rebut domiciliat i transferència. 

Els pagaments s’han de fer sempre per avançat abans del 23 de cada 

mes. 

5. L’import de l’Estudi Dirigit corresponent als mesos de setembre i de juny és la 

meitat de la quota mensual. 

6. Els alumnes que van estar inscrits l’any passat per un període igual o superior a 3 

mesos i que continuen fent Estudi Dirigit des del mes de setembre conservaran la 

quota. En cas contrari, la quota s’actualitzarà a les del nou curs.  

7. Les classes es consideren regulars quan s’imparteixen com a mínim un cop per 

setmana durant tot un mes. Totes les altres classes són esporàdiques. Aquestes 

classes s'han d'abonar abans de fer-les. 

8. Totes les hores de classe contractades durant el mes s’han de fer obligatòriament. 

Si un alumne/a fa més hores de les contractades pagarà aquestes classes el mes 

següent. 

9. Les quantitats abonades no es retornaran sota cap circumstància. 

10. En cas de no poder assistir a una classe particular, l’alumne haurà de 

comunicar-ho amb 24 hores d’antelació al Director. Això li dóna dret a 

recuperar-la un altre dia del mateix mes, previ acord d’ambdues parts. 

En cap cas s’anul·len les classes. En cas de malaltia, sempre que hagi avisat 

prèviament al Director, l’alumne/a podrà recuperar les classes perdudes el mes en 

curs o el següent. 

Si l’alumne/a es volgués canviar d’activitat, donar de baixa o hagués de modificar 

l’horari acordat amb el Director, haurà de comunicar-ho la setmana del dia 16 de cada 

mes. En cas de no fer-ho així les activitats i els seus horaris es mantenen com s’havia a 

acordat des d’un principi. 


