INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ CURS 2018‐2019

1.

Tots els alumnes paguen matrícula i assegurança. L’import de les quals és de 45€ i 27€,
respectivament. Si hi ha cap alumne que estigui fent instrument en alguna de les escoles o
instituts en els quals treballem, només hauran d’abonar l’import corresponent a
l’assegurança si desitgen inscriure’s en alguna activitat a l’EMAC.

2.

Haureu de seleccionar entre dos modalitats de pagament. Si trieu l’opció “domiciliació
bancaria” caldrà que retorneu el full d’autorització d’ordre de domiciliació de cessió de
dades bancàries amb la vostra signatura que us lliurarem a l’escola (model SEPA).

3.

En cada una de les activitats hi ha un text explicatiu que us ajudarà a poder seleccionar les
opcions que se us presenten.

4.

Si ja sou alumnes de l’EMAC cal que abans del dia 15 de juny concreteu l’horari amb el
vostre professor. En cas de canvi de professor pregunteu a secretaria.

5.

Dins de dels apartats Instrument podeu seleccionar un o més instruments.
• Si voleu fer‐ne més d’un cal que al desplegable que se us obrirà al costat del nom de
l’instrument li poseu 1a opció.
• Si no sabeu l’instrument amb el qual us voleu iniciar cal que els ordeneu per ordre de
preferència: 1a opció, 2a opció...

6.

El Llenguatge Musical és obligatori per a tots aquells que feu instrument, i, per tant, heu de
seleccionar una opció dins d’aquest apartat (6 i 7 depenent del curs).

7.

Pels antics alumnes la confirmació de l’horari es farà abans del dia 15 de juny. Per aquells
alumnes que siguin nous a l’escola la confirmació de plaça i horari es farà a partir del dia 20
de juny

8.

Si en qualsevol moment del curs voleu donar‐vos de baixa d’una o de totes les activitats que
estigueu realitzant caldrà que envieu un correu a general.emac@gmail.com abans del dia 20.
A partir d’aquest dia ja s’haurà donat l’ordre de cobrament del rebut del mes següent.
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