2.ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY

Programa
CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta CFGM o CFGS
1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta CFGM o CFGS
Obra o Projecte final
CURS PREPARATORI
TALLERS
2 hores setmanals
3 hores setmanals
4 hores setmanals

Cost
Programa
948,00 €
------970,00 €
325,00 €
433,00 €
532,00 €

1r termini
Quota
o
Termini
Matrícula
158,00 € 158,00 €
158,00 €
--158,00 €
--158,00 €
--97,00 € 97,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

25,00 €
37,00 €
48,00 €
Euros

Materials tallers:
- Tall i confecció .............................................................................

12,00

- Art I, Art II, i Còmic .......................................................................

27,00

- Ceràmica .....................................................................................

30,00

- Gravat, Fotografia, Pintura, Dibuix artístic, i altres ....................

25,00

Preparatori .....................................................................................

32,00

Tallers monogràfics: Entre 50,00 i 300,00 €, en funció del cost del professorat
i els materials que s’hagin d’utilitzar.
Notes comunes:
1) El pagament dels diferents programes, excepte els preus pels mòduls i/o
unitats formatives, i per l’Obra o Projecte final que s’han d’abonar en un únic
pagament el mes d’octubre, es pot realitzar en dos modalitats:
a. Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la
matrícula, amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna
llevat que el servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'EMAID.
b. Pagament de l’import de la matrícula o 1r termini en el moment de
formalitzar la matrícula, i pagaments per l’import de la resta de terminis de
la manera següent:
a. Cicles formatius:
5 terminis, de setembre a gener
b. Curs Preparatori:
9 terminis, de setembre a maig
c. Tallers:
9 terminis, d’octubre a juny
La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no
es retorna l’import pagat llevat que el servei no s'hagi prestat per causes
imputables a l'EMAID.
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Preu
hora
--1,00 €
1,50 €
1,75 €
---------

2) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs no podrà efectuar reserva
de plaça per al curs següent.
3) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al
centre.
4) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina
l'anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula i l'EMAID podrà donar de
baixa a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del
centre.
5) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors
d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per
escrit i signat).
6) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article
20 de l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació,
gaudiran de bonificació en els terminis posteriors a la data de sol·licitud (no
es bonifica la matrícula o 1r termini) en els percentatges següents en funció
del llindar de renda:
Llindar renda (a)
16.000,00 €
22.500,00 €
29.600,00 €
35.000,00 €

1
10%
0%
0%
0%

Membres unitat familiar (b)
2
3
4
30%
50%
50%
20%
30%
35%
10%
20%
30%
0%
10%
20%

5 o més
50%
45%
40%
35%

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar.
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants.
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