Normativa de la Matinal d’art de l'EMA

Admissió: seran admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada grup.

Inscripcions: El sistema d’inscripcions a les activitats de l’escola Municipal d’Art estableix un
sistema de preinscripcions i un sorteig posterior en les activitats que sigui necessari entre els
usuaris preinscrits donant la possibilitat de fer una setmana, dues o tres. Es marca com a criteri
per regular l’accés al sorteig de les places disponibles la possibilitat que s’agrupin els germans
inscrits, de manera que en una mateixa activitat no quedi fora un participant que sigui germà
d’un altre que si ha obtingut plaça. La inscripció queda formalitzada en el moment que
s’efectuï el pagament total de l’activitat. Si en un dels grups quedessin places lliures un cop
acabat el termini d’inscripcions es posaran en oferta directa. Si en algun dels grups no s’ocupa
el mínim de places establert, aquest pot quedar anul·lat.
Devolucions: la matrícula no es retorna una vegada començat el curs.
Inclòs en la matrícula: l'assegurança d'accidents, la utilització de les instal·lacions, les eines del
taller i els materials bàsics.
Informació: l'alumnat de l'escola podrà rebre informació de totes les activitats del Centre
Cultural La Mercè. Si algun alumne no hi està interessat, ha de manifestar-ho expressament i
per escrit al correu de l’escola ema@ajgirona.cat
Dret d'admissió: es reserva el dret d'admissió.

Responsabilitats de l'alumnat

• Estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada.
• Atendre les instruccions i direcció del professor responsable del taller i respectar les normes
de convivència establertes en espais públics i d'activitats col·lectives, tot mantenint un tracte
de respecte envers els companys de classe i els professors.
• Procurar l'estalvi del material com a condició necessària per al manteniment de l'escola i per
a la conservació del medi ambient.
• Vetllar per una bona utilització del material, les eines i l'equipament de l'escola.
• En cas que l'alumne deixi el curs abans que finalitzi, ha de comunicar-ho a la secretaria per
permetre posar la seva plaça a disposició pública.
• La matriculació als cursos suposa l'acceptació d'aquesta normativa.

