EXTRACTE DE LA NORMATIVA REGULADORA - ENSENYAMENTS REGLATS

Condicions per poder formalitzar la inscripció i matrícula al centre:
- presentar, degudament emplenat, l’imprès de matrícula en els terminis fixats
- complir els requisits acadèmics necessaris
- pagar la taxa de matrícula
- estar al corrent de pagament de la matrícula i quotes de cursos anteriors

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través de la Subdirecció
d’Ensenyaments Artístics estableix cada any el calendari d’inscripcions i matrícula a les escoles d’art,
prèvia superació d’una prova d’accés.
L’import de la matrícula i de les mensualitats que s’aplicarà pel fet de sol.licitar l’alta al centre, es publica
a l’Ordenança reguladora de les taxes per a la prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure
de l’Ajuntament d’Igualada. Sol.licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes
corresponents i un cop formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa
baixa.
Els alumnes ja matriculats al centre tenen prioritat de matriculació a l’any acadèmic següent, sempre i
quan, formalitzin la matrícula dins dels terminis establerts.
Les baixes voluntàries s’hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, mitjançant l’imprès
destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor d’edat, abans del dia
21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir efecte a partir del dia 1 del mes següent.
Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin
per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars excepcionals, justificades
documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en
aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar
o no l’exempció de pagament.

Bonificacions econòmiques per la condició de família nombrosa
Les famílies nombroses gaudeixen de la bonificació prevista a la llei 40/2003, de protecció a les famílies
nombroses, ja que corresponen a ensenyaments reglats.
Per poder gaudir de les bonificacions econòmiques en concepte de família nombrosa, caldrà que la
documentació acreditativa d’aquesta condició estigui convenientment actualitzada; la família serà
responsable de l’actualització del document i de presentar-lo al centre. La no justificació comporta la
pèrdua immediata de la bonificació. D’altra banda, quan la justificació es fa efectiva amb posterioritat a la
pèrdua de la bonificació, aquesta no tindrà efectes retroactius d’aplicació.

