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INTRODUCCIÓ I ÒRGANS DE GOVERN.
Amb la finalitat de promocionar, practicar i fomentar l’activitat musical, l’Ajuntament
d’Alcúdia acollint-se a les disposicions de la Llei 7/1985, de dia 2 d’abril, en els articles 85 al 88 de
Reglament de serveis de les corporacions locals, acorda crear un organisme autònom, constituït com
una fundació pública, amb personalitat i patrimoni propis.
Els objectius d’aquesta escola són:
a) Proporcionar la cultura musical a tothom que estigui interessat a adquirir-la mitjançant
l’ensenyament.
b) L’organització, potenciació i difusió de tot tipus d’activitats musicals, i també la creació
de grups musicals, orquestres de cambra, conjunts de corda i vent, grups vocals, música tradicional
mallorquina, etc.
c) Les publicacions de tot tipus relacionades amb distintes activitats de caràcter musical.
d) La col·laboració amb col·legis i altres entitats per a la consecució dels seus objectius.
e) El desenvolupament de qualsevol activitat que dugui a la consecució dels objectius
expressats.
Aquest organisme es denominarà FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
D’ALCÚDIA, i tendrà el seu local social a Alcúdia, plaça de la porta de Mallorca , número 3.
•

Òrgans de Govern.

L’escola de Música compta amb el següent Òrgan de Govern:
o Director.
o Claustre de professors/es.
o Consell d’Administració.
President
Secretària
Vocals.
o Ajuntament d'Alcúdia.
ARTICLE 1.- ASSISTÈNCIA A CLASSE.
1r- Els alumnes tenen l’obligació d’assistir puntual i regularment a classe i a les activitats de
l’escola.
2n.- En cas que un alumne no pugui assistir a les classes ho ha de comunicar al seu tutor
amb antelació i haurà de justificar la falta d’assistència per escrit.
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3r.- Les faltes d’assistència sense justificar podran suposar la pèrdua de la plaça.
a) 3 Faltes trimestrals en l’especialitat instrumental.
b) 2 Faltes mensuals a les classes de Llenguatge musical.
4t- En cas que un alumne no assisteixi a classe, el professor tutor ho comunicarà al seus
pares.
• Control de les absències, faltes d’assistència
Tots els professors, tutors o no, hauran de presentar un informe formalitzat de faltes
mensual a la direcció de l’Escola, on s'ha de reflectir tota la informació sol·licitada. Aquestes faltes
s'hauran de notificar al professor tutor en el moment de dur a terme les Juntes d'avaluació
trimestrals.
El professor tutor comunicarà les absències als alumnes i als pares i mares o tutors legals
d’alumnes que faltin sistemàticament a classe per intentar trobar-hi solucions, abans que els
mecanismes de control de les absències actuï sobre ells.
• Justificació de les absències
La justificació d'una o més faltes d’assistència s’acceptarà exclusivament per raons de malaltia i,
excepcionalment, per motius de força major greus. En tots aquests casos, serà obligatòria la
justificació documental per part del pare, la mare o els tutors legals en el cas d'alumnes menors
d'edat.
En cas de malaltia greu i perllongada, i a la vista dels informes mèdics, el nombre de faltes
d’assistència a classe serà il·limitat.
•

Pèrdua del dret a l'avaluació continuada per als alumnes de LOGSE.

Una vegada superat el nombre màxim de faltes d’assistència injustificades a classe, l'alumne
perdrà automàticament el dret a l'avaluació continuada.
•

Procediment substitutori d'avaluació que per acumulació de faltes d’assistència

injustificades a classe perdin el dret a l'avaluaci6 continuada.
El procediment substitutori d’avaluació consistirà en un examen, davant d'un tribunal
avaluador, dels continguts establerts a la programació general anual de l'assignatura de la qual
l'alumne va perdre el dret a l’avaluació continuada.
EI professor d'aquesta assignatura formarà part del tribunal com a vocal.
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En el moment de la junta d'avaluació final, cada professor haurà de comunicar les
qualificacions dels seus alumnes LOGSE i no LOGSE tant si són alumnes qualificats per
avaluació continuada, com dels alumnes qualificats pel procediment substitutori d’avaluació.
•

Baixa a l’Escola de Música.

Una vegada superat el nombre màxim de faltes d’assistència injustificades a classe, l'alumne
perdrà automàticament la plaça com alumne.

ARTICLE 2.- PLA D’ESTUDIS DELS ALUMNES REGLATS (LOGSE) I NO REGLATS.

1r GRAU ELEMENTAL
ASSIGNATURES
Instrument - individual
1r Llenguatge musical
Instrument - Col·lectiva

TEMPS LECTIUS
1 h setmanal
2 h setmanals
1 h setmanal

2n GRAU ELEMENTAL
ASSIGNATURES
Instrument - individual
Instrument - Col·lectiva
2n Llenguatge musical

TEMPS LECTIUS
1 h setmanal
1 h setmanal
2 h setmanals

3r GRAU ELEMENTAL
ASSIGNATURES
Instrument - individual
Instrument - Col·lectiva
3r Llenguatge musical
1r Cant coral

TEMPS LECTIUS
1 h setmanal
1 h setmanal
2 h setmanals
1 setmanal
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4t GRAU ELEMENTAL i PROVES D'ACCÉS
ASSIGNATURES
Instrument - individual
Instrument - Col·lectiva
4t Llenguatge musical
2n Cant coral

TEMPS LECTIUS
1 h setmanal
1 h setmanal
2 h setmanals
1 setmanal

Els alumnes de 3r i 4t de Grau Elemental i C.G.E de totes les especialitats han de fer cant coral.

1r GRAU MITJÀ (1r cicle)
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument - individual
****Instrument - Col·lectiva
1r Llenguatge musical grau mitjà
*1r Orquestra
**1r Piano complementari
***Cant Coral

1 h setmanal
1 h setmanal
2 h setmanals
1'30 h
0'30 m.
1 h setmanal

*Tots els alumnes excepte, piano i guitarra.
**Tots els alumnes excepte, piano.
*** Només alumnes de piano i guitarra.
****Només alumnes de piano.

2n GRAU MITJÀ (1r cicle)
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument - individual
****Instrument - Col·lectiva
2n Llenguatge musical grau mitjà
*2n Orquestra
**2n Piano complementari
***2n Cant Coral

1 h setmanal
1 h setmanal
2 h setmanals
1 h setmanal
0'30 m.
1 h setmanal

*Tots els alumnes excepte, piano i guitarra.
**Tots els alumnes excepte, piano.
*** Només alumnes de piano i guitarra.
****Només alumnes de piano.

7

FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCÚDIA

3r GRAU MITJÀ (2n cicle)
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument – individual
1r Harmonia
Música de cambra
*3r Piano complementari
**3r Orquestra

1 h setmanal
2 h setmanals
1 h setmanal
0'30 h setmanal
2 h setmanals

*Tots els alumnes excepte, piano.
**Tots els alumnes excepte, piano i guitarra.

4t GRAU MITJÀ (2n cicle)
ASSIGNATURES

TEMPS LECTIUS

Instrument – individual
2n Harmonia
2n Música de cambra
*4t Piano complementari
**4t Orquestra

1 h setmanal
2 h setmanals
1 h setmanal
0'30 h setmanal
2 h setmanals

*Excepte els alumnes de piano.
**Tots els alumnes excepte, piano i guitarra

ARTICLE 3.- HORARIS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ.
o Els alumnes respectaran els horaris lectius així com els horaris de les
activitats.
o Els horaris de l’Escola de Música comprendran de dilluns a divendres
de les 15 hores a les 21 hores. Els dissabtes de 9 hores a 13’30 hores.
La direcció de l’Escola podrà modificar aquests horaris per motius
d’espai i disposició d’aules.
o Cada trimestre els alumnes duran a terme un concert.
o l’Escola podrà organitzar altres concerts per escolars, seminaris,
conferències....
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ARTICLE 4.- HORARI DEL PROFESSORAT.
El professorat s’incorporarà a l’Escola de Música (i/o dansa) quan la direcció del centre
ho determini. L’horari serà l'establert per la direcció del centre i haurà d'estar reflectit en
el DOE.

ARTICLE 5è.- PROFESSORAT I FUNCIONS UNIPERSONALS
La direcció de l’Escola vetllarà perquè el professorat tingui la titulació adient: professors
titulats i professors habilitats. Es recorda que les habilitacions són temporals. En cas d'incorporarse nous professors al llarg del curs, s’haurà de notificar al Departament d’inspecció Educativa i a la
Direcció General de Planificació i Centres: Servei de Règim Especial, aportant la documentació
corresponent que s’annexionarà al DOE de l’Escola.
•

Titulacions.

Tot el professorat que pertany a la xarxa d'escoles de música i/o dansa reconegudes per la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear haurà d'estar en possessió de les titulacions
establertes en l'Article 11 i disposicions transitòries del Decret 37/1999. i haurà de tenir el certificat
de compatibilitat.
•

Estudis reglats

Títols de professor i/o professor superior de l'especialitat corresponent del pla d'estudis de 1966 o
equivalents segons la legislació vigent.
•

Estudis no reglats
o Títols de professor i/o professor superior de l'especialitat corresponent del pla
d'estudis de 1966 o equivalents segons la legislació vigent.
o Títol Professional de l'especialitat corresponent del pla d'estudis de 1992
(LOGSE)
o Habilitacions temporals per impartir docència en la xarxa d'escoles de música
i dansa reconegudes per la Conselleria d'Educaci6 i Cultura del Govern
Balear segons Decret 37/1999.
o EI títol o habilitació corresponent permetrà donar classes en l'especialitat
9
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corresponent a mes de Llenguatge musical i conjunt coral i instrumental.
o S’entendrà per especialitats afines les següents: saxofon, clarinet i requint;
trompeta, fliscorn, trompa, tuba-baix i bombardí, piano, clavecí i orgue.
•

Control d’assistència del professorat.

L’Escola ha d’establir un sistema de control d’assistència i de puntualitat del professorat.
No obstant el professorat signarà l’hora d’entrada i sortida de l’Escola.
El professorat esta obligat a complir l'horari de classes i d'activitats complementàries i a
assistir als claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades de la seva condició de tutor o
del càrrec que ocupi si escau. També són d’assistència obligatòria les altres reunions
extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament
convocades per la direcció.
Les faltes d’assistència han de ser justificades. La direcció haurà de vetllar per l'adequada
atenció als alumnes durant les absències del professorat.
La falta d’assistència del professorat s’haurà de compensar amb classes en l’horari que
determini la direcció.
•

Cap d’estudis i secretari acadèmic.

El Director designarà el cap d’estudis i secretari acadèmic d’entre tot el claustre de professors de
l’Escola.
La duració d’aquests càrrecs serà com a mínim per tot el curs escolar.
•

Funcions del cap d’estudis.
o Coordinar juntament amb la direcció de l’Escola les activitats de caràcter
acadèmic de professors i alumnes en relació amb el calendari escolar.
o Coordinar els horaris acadèmics amb la col·laboració del professorat.
o Vetllar per la labor del professorat.
o Programar i coordinar les activitats extraescolars.
o Qualsevol altra funció que pugui ser designada pel director.

•

Funcions del secretari acadèmic.
o Actuar com a secretari als claustres de professors
o Formular l’inventari anual de l’Escola.
o Vetllar pel manteniment del material de l’Escola en tots els seus aspectes.
o Qualsevol altra funció que pugui ser designada pel director.
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ARTICLE 6è.- TUTORIES.
La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.
Tots els professors que formen part de l’Escola poden exercí les funcions de professor-tutor
quan correspongui
Els tutors seran els professors de l’especialitat instrumental.
La direcció de l’Escola s’encarregarà de mantenir reunions periòdiques necessàries.
Seran funcions dels tutors:
o Coordinar la tasca educativa i el procés d’avaluació dels alumnes.
o Participar en les reunions periòdiques que convoqui la direcció de l’Escola.
o Elaborar la documentació acadèmica dels alumnes i mantenir-la actualitzada.
o Facilitar la integració dels alumnes en l’Escola i fomentar-ne la participació
en les activitats que proposi l’Escola.
o Informar als pares sobre el rendiment acadèmic dels alumnes així com
l’assistència a classe dels seus fills i els rendiment acadèmic obtingut.
o Orientar i assessorar els alumnes sobre les seves possibilitats acadèmiques i
professionals.

ARTICLE 7è.- PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DELS ALUMNES (Estudis reglats i no
reglats).
•

Preinscripció.

La preinscripció es durà a terme durant el mes de maig només serà per als alumnes
matriculats al curs anterior amb estudis reglats i no reglats.
Aquesta preinscripció només serà per reservar la plaça, abans que es dugui a terme la
matrícula.
Les dates i el número de places per a cada curs les fitxarà la direcció de l’Escola.
Tendran prioritat els alumnes inscrits als cursos anteriors i empadronats al terme
d’Alcúdia.
•

Matriculació.

La direcció determinarà les dates per poder formalitzar les matrícules aprovades pel
Consell d’Administració de l’Escola dins el mes de juliol, tant als alumnes reglats com
no reglats.
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•

Admissió de nous alumnes als estudis no reglats.
o La selecció d’alumnes de nou ingrés al Grau Elemental es farà d’acord amb
el procediment establert per la direcció de l’Escola.
o Els alumnes d’iniciació a la música podran matricular-se a partir dels 4 anys
complerts.
o Només es podran matricular a dues especialitats.

•

Admissió de nous alumnes als estudis reglats.
o La selecció d’alumnes de nou ingrés al Grau Elemental es farà d’acord
amb el procediment establert per la direcció de l’Escola.
o Els alumnes d’iniciació a la música podran matricular-se a partir dels 4
anys complits.
o L’alumne haurà de tenir com a mínim vuit anys complerts dins l’any
natural en curs per poder matricular-se al primer curs de Grau Elemental.
o L’ingrés al Grau Elemental de música es farà exclusivament al primer
curs de l’especialitat.

•

Ampliació de matrícula per alumnes LOGSE.

Per a la formalització d'aquest tipus de matrícula, a part dels criteris establerts per la direcció de
l’Escola, s’adequarà al següent:
o La proposta d'ampliació de matrícula l’haurà de fer el professor/a tutor/a,
amb el vist i plau de la resta del professorat de les assignatures del curs del
qual vol sol·licitar l'ampliació l'alumne, a la direcció de l’Escola.
o L'ampliació de matrícula s’entén com la matrícula al curs següent sencer, i
no d'assignatures soltes.
o La direcció de l’Escola resoldrà positivament sempre que en la sol·licitud tot
el professorat, per unanimitat, estigui d'acord i en els següents casos:
a) Al finalitzar el primer trimestre (primera avaluació).
b) Al finalitzar el curs, proposant la propera matrícula en els dos cursos
següents.
o S’estendrà acta, individual per cada alumne, on consti la proposta d'ampliació
al curs corresponent, signada pel professor-tutor amb el vist-i-plau dels
12

FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCÚDIA

professors de les assignatures del curs matriculat, i de la direcció del centre.
S’haurà de remetre còpia al Departament d'lnspecció Educativa i una altra a
Ensenyaments de Règim Especial.
o Els alumnes que amplien matrícula o es matriculen en dos cursos, només
assistiran al curs més alt.
•

Criteris per a la matriculació en assignatures no superades.

L’alumnat amb una assignatura pendent es podrà matricular en el curs següents amb
l’assignatura pendent del curs anterior.
Els alumnes que tinguin pendents dues o més assignatures del curs anterior no podran
matricular-se al curs següent i hauran de repetir el curs íntegrament.
Els alumnes que, per haver suspès una única assignatura, promocionin al curs següent i, en
acabar-lo tornin a suspendre la mateixa assignatura, hauran de repetir tot el curs i
l’esmentada assignatura, encara que hagin aprovat la resta d’assignatures del curs.
En el cas del quart curs de Grau Elemental, els alumnes que només suspenguin una
assignatura repetiran únicament l’assignatura pendent.
Tots els alumnes que no demostrin un interès per l’assignatura només podran repetir una
vegada, en cas contrari, se’ls donarà de baixa.
•

Cursos que es poden repetir durant el Grau Elemental.

Només es permet repetir un curs dins el Grau Elemental. En cas contrari s’haurà de
començar al primer curs o fer els estudis no reglats.
Els alumnes que no superin el mínims exigits per l’Escola podran ser donats de baixa en
qualsevol moment.
•

Canvi d’especialitat.

No és possible el canvi en aquells alumnes que segueixin els estudis LOGSE.
•

Admissió d’alumnes amb estudis no reglats.
Es podran matricular els alumnes que en el seu cas no vulguin dur els estudis
LOGSE tant alumnes adults com alumnes que només volen aprofundir els seus
coneixements musicals.
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ARTICLE 8è.- AVALUACIÓ DELS ALUMNES LOGSE i ALUMNES no reglats.
Cada trimestre es durà a terme l’avaluació tant dels alumnes LOGSE com dels alumnes
d’estudis no reglats, excepte els alumnes adults.
Les dates d’aquestes avaluacions seran exposades als taulers d’anuncis amb dues setmanes
d’antelació. No obstant, els professors també ho comunicaran als seus alumnes.
Després els tutors donaran els informes d’avaluació als seus alumnes. Els alumnes hauran de
tornar l’informe signat pel seu pare o mare.
•

Certificat de Grau Elemental (oficial) , alumnes LOGSE.

Només podran obtenir el certificat de Grau Elemental (oficial) aquells alumnes que hagin
cursat ensenyaments reglats (LOGSE) .
•

Certificat de Grau Elemental (sense validesa acadèmica) , alumnes no LOGSE.

L’Escola de Música al final del quart curs de Grau Elemental, podrà expedir un certificat
sense validesa acadèmica als alumnes que hagin cursat el Grau Elemental d’una manera no reglada,
sempre i quan hi hagi el vist-i-plau del seu tutor i sempre que s’hagin superat un mínims de
l’especialitat.
ARTICLE 9è.- DRET D’ESTUDI DE L’ALUMNAT.
o Els alumnes mostraran una actitud positiva i de col·laboració amb l’estudi.
o Puntualitat a l’entrada de classe.
o Els alumnes tendran una agenda escolar per poder anotar els deures i feines
del seu treball diari.
•

Pèrdua de la plaça.

Els alumnes podran perdre la plaça pels següents motius:
o Falta d’interès per l’assignatura.
o Mal comportament dins les classes.
o Faltes d’assistència, (article 1r).
En cas que hi hagi d’haver alguna expulsió, el professor o tutor ho comunicarà a la direcció de
l’Escola i es comunicarà als seus pares.
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Es reuniran els professors d’aquest alumne juntament amb el director i per decidir les mesures que
s’han de prendre.
ARTICLE 10è .- MATERIAL D’AULA.
o Els alumnes hauran de disposar del material curricular que decideix l’Escola.
o No es permetrà l’ús de materials tòxics a les classes.
o L’escola disposarà del material necessari per el professorat per poder dur a
terme la seva docència.
ARTICLE 11è .- ÚS DELS BÉNS IMMOBLES I INSTAL·LACIONS.
o Es cuidaran i s’utilitzarà els béns immobles de l’Escola.
o És obligació del professor comunicar a la direcció s’hi hi ha alguna anomalia
dins les aules o en les instal·lacions de l’Escola.
o Queda prohibit menjar cap tipus d’aliments està prohibit fumar a l’àrea de
l’Escola de Música, excepte a la zona del bar (cafè de l’Auditori).
o En acabar d’usar els seminaris, la sala polivalent o les altres instal·lacions, es
deixarà ordenat i es donarà la clau a consergeria.
o No esta permès l’accés a les instal·lacions que no pertanyin a l’àrea de
l’Escola de Música, sala de premsa, recepció, halls del 1r i del 2n pis.
o Quan hi ha alguna anomalia a les instal·lacions, es comunicarà a la
consergeria.
o No es permet col·locar etiquetes o cartells a les parets, portes, etc.
o Es demana silenci a l’àrea del seminaris tant a l’hora d’entrada i sortida com
el silenci a classe.

ARTICLE 12è.- CURA I HIGIENE PERSONAL I DEL CENTRE.
Els alumnes mantindran una correcta higiene personal.
Cuidaran que el seu espai, mobiliari, etc. es mantinguin nets.
En cas d’epidèmia de polls o d’altres tipus, els professors o tutors informaran als pares de les
mesures que s’han de prendre.
Els alumnes amb malalties contagioses s’abstindran de venir a l’Escola mentre no s’hagin restablert.
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ARTICLE 13è.- ÀMBIT FAMILIAR.
Els pares tendran les següents obligacions:
o Informar als tutors de les malalties del seu fill.
o Evitar les absències temporals llargues o capritxoses dels alumnes.
o Presentar tota la documentació que l’Escola sol·liciti i afecti a l’expedient
acadèmic.
o Comunicar tots els canvis d’adreça, telèfon, etc. o qualsevol altre
circumstància que afecti amb relació a l'Escola.
o Estar localitzables per si algun dia passa algun accident, algun imprevist o
una indisposició del seu fill.
ARTICLE 14è .- PLA D’EVACUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE.
Si fos necessària l’evacuació de l’Escola per un motiu justificat els alumnes seguiran en tot
moment i ordenadament les normes del professor, el qual seguirà les pautes d’evacuació dissenyat
per l’Escola.
L’Escola estarà obligada cada curs a fer una pràctica d’evacuació.

ARTICLE 15è .- PREUS PÚBLICS
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Concepte
ARTICLE 1
1. Conformement amb el que preveu l’article 117 en relació a l’article 41, amb dós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix el preu
públic la Prestació de Serveis i realització d'activitats de l'Escola Municipal de Música, que es
regirà per la present ordenança..

fet imposable

ARTICLE 2
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1. El Fet Imposable està determinat per la realització dels serveis i activitats de l'Escola
Municipal de Música.

Obligats al pagament

ARTICLE 3
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones que es
beneficiïn dels serveis o activitats que determinen l’exigència dels preus públics.

Tarifes
ARTICLE 3
1. Les tarifes a abonar pels particulars, recollides a l’annexa, vendran determinades per les
característiques i cost dels serveis o activitats que en cada cas es prestin.

Bonificacions

ARTICLE 4
1. Tindran la bonificació d'un 20% de la quota per a totes les assignatures, aquelles famílies amb
més d'un membre matriculat a l'escola, i els membres de família nombrosa.
2. Els alumnes que pertanyen a la Banda de Música, gaudiran d'una bonificació del 50'%
corresponent a les classes individuals d'instrument.
3. La màxima bonificació de que pot gaudir un alumne es d'un 50%.
4. En cas, de que un alumne/a sigui membre de la Banda de Música i al mateix temps sigui família
nombrosa o tengui un germà a l'escola, la bonificació serà d'un 30% per ésser membre de la banda i
un 20% per ésser família nombrosa o 2 germans a l'escola.
Normes de gestió
ARTICLE 5
1. El pagament de la matrícula del curs escolar es realitzarà en el moment de la seva tramitació i
serà irreductible.
2. Les mensualitats corresponents a les classes es satisfaran mensualment mitjançant ingrés bancari.
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3. Si el nombre de sol·licituds de matriculacions a un curs supera les places disponibles es donarà
preferència en primer lloc als matriculats en anys anteriors i en segon llocs als empadronats al terme
municipal d'Alcúdia.

ANNEX
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
MUNICIPALS

QUADRE DE TARIFES
MATRÍCULA
Euros
32,16 €
48,27 €

RESIDENT
NO RESIDENT

ASSIGNATURES

CANT
CANT CORAL
CLASSES COL·LECTIVES
CLASSES LL. MUSICAL
FUSTA
GUITARRA
HARMONIA
INFORMÀTICA MUSICAL
METALL
MÚSICA PER A ADULTS
MÚSICA DE CAMBRA
MÚSICA TRADICIONAL
PERCUSSIÓ
PIANO
PIANO COMPLEMENTÀRI
TOI
VIOLÍ,VIOLA,VIOLONCEL

Residents No residents
Euros
Euros
22,53 €
33,79 €
19,26 €
28,89 €
9,63 €
14,45 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
22,53 €
33,79 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
19,26 €
28,89 €
9,63 €
14,45 €
9,63 €
14,45 €
22,53 €
33,79 €

o Tarifes especials per als alumnes amb pèrdua de la plaça
Els alumnes que en el cas de pèrdua de plaça vulguin continuar el seus estudis
musicals les seves mensualitats seran del 100% del cost del professor per cada
classe.
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DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament Intern només podrà ser modificat durant el primer trimestre de cada curs amb
l’aprovació del claustre de professors i el Consell d’Administració.
Aquest reglament està aprovat per el Consell d’Administració de la FEMMA .
Alcúdia, 16 de maig de 2005.
La secretària,

Mª del Carme Suárez.
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