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1) MATRICULACIÓ  
 

1. Omplir el formulari online d’inscripció que trobareu a: 

http://www.emmg.info/?page_id=814  

2. Entregar-nos el document d’alta escolar omplert i firmat. Ens el podeu fer            

arribar per correu electrònic o portar-lo físicament a l’escola.  

3. Entregar-nos el comprovant d’ingrés o transferència de la matrícula del          

curs (52€). Com en el cas del document d’alta escolar, ens el podeu fer              

arribar per correu electrònic o portar-lo físicament a l’escola. Número de           

compte de l’EMMG: ES11 2100 0038 4802 0071 2019.  

 

En cas d’enviar els documents per correu electrònic, adjunteu-los tots en un            

únic correu.  
 

 

 

2) COBRAMENTS  
CONCEPTES  

 
● Matrícula Escolar: S’abona en un sol pagament per cada curs escolar.           

Cobreix l’assegurança escolar obligatòria, el carnet de l’EMMG (que         

ofereix múltiples descomptes per a diverses activitats culturals al llarg          

del curs), fotocòpies i despeses de gestió.  

● Fiança Escolar: Quota mensual avançada corresponent al mes de juny          

del curs escolar que s’inicia. Estableix un compromís recíproc entre          

l’alumne i l’escola per un curs.  

● Quota (mensual, anual o anual fraccionada) del programa formatiu.  

 
SISTEMA I CONDICIONS DE PAGAMENT  
 

● Els càrrecs els realitzem per domiciliació bancària. 
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● Si ets un alumne matriculat durant període ordinari de matriculació          

cal que abonis per ingrés/transferència bancària la Matrícula Escolar. La          

resta de cobraments te’ls domiciliarem. 

● Si ets un alumne matriculat fora del període ordinari de matriculació           

cal que abonis per ingrés/transferència bancària la Matrícula Escolar, la          

Fiança Escolar i la quota del mes en què t’incorporis. La resta de             

cobraments te’ls domiciliarem. 

● La domiciliació de les quotes mensuals es fa entre els dies 1 i 7 del mes                

corresponent.  

● El retorn de rebuts domiciliats genera un cost a l’EMMG que s’afegeix a             

la quota mensual corresponent per un import de 5€. En cas de rebut             

retornat, és l’alumne qui ha de fer l’ingrés de l’import de la quota més els               

5€ del recàrrec.  

● Els programes formatius (per exemple, Formació Bàsica) són indivisibles         

i es paguen sencers. L’alumne que deixa d’assistir a una de les            

assignatures o especialitats d’un programa queda obligat al pagament         

íntegre del preu públic del programa perquè té la plaça reservada.  
 

 

 

CALENDARI DE COBRAMENTS ORDINARI 

 
Matrícula Escolar → moment de la inscripció 

Fiança Escolar → juliol  

Quota mensual reduïda (50% de l’import de les quotes estàndard) → setembre 

Quotes mensuals ordinàries → octubre, novembre, desembre, gener, febrer,         

març, abril i maig  

 

 

La quota mensual dels mesos d’octubre a juny no es veu alterada per la              

presència de dies festius, de manera que és sempre la mateixa           

independentment del nombre de classes que es facin aquell mes.  
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L’EMMG es compromet a oferir entre 33 i 36 classes anuals de cadascuna de              

les assignatures que l’alumne cursi.  

 

DESCOMPTES  
 

● Les famílies amb més d’un component matriculat paguen una única 

matrícula per curs. 

 

● Les famílies nombroses o monoparentals estan exemptes del pagament         

de la matrícula sempre que presentin els documents en vigor dins en el             

moment de fer la matrícula.  

 
 

DEVOLUCIONS  
 

● En cas d’impossibilitat de prestar el servei, l’EMMG retornarà d’immediat          

l’import corresponent a aquest.  

 

● No són retornables els imports satisfets en concepte de matrícula anual,           

fiança escolar, quota mensual de serveis prestats, quota anual         

fraccionada (El Trampolí, Girona Big Marxing Band, Taller de Musicals,          

Jardí Artístic, Girona Modern Voices, Orquestra de guitarres, la Moderna          

Drum Line) o activitats de curta durada (classes magistrals, seminaris,          

etc.).  
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ACTIVITAT LECTIVA 
 

DURADA DE LES SESSIONS 
 

INSTRUMENT GRUPAL  50’ 

INSTRUMENT INDIVIDUAL  50’ (25’ pels més menuts) 

CONJUNT INSTRUMENTAL (COMBO)  80’ 

GIRONA BIG MARXING BAND  120’ setmanals 

TALLER DE MUSICALS 240’ setmanals 

GIRONA MODERN VOICES 120’ setmanals 

LA MODERNA DRUMLINE 80’ setmanals 

ORQUESTRA DE GUITARRES 80’ setmanals 

EL TRAMPOLÍ  50’ / 80’ en funció de les       

assignatures 

 

ABSÈNCIES, RECUPERACIONS I BAIXES  

 

● L’absència de l’alumne s’ha de comunicar amb la màxima anticipació          

possible i almenys 24 hores abans, tant al professor com al correu            

electrònic de l’EMMG emmg@emmg.info.  

 

● Les absències de l’alumne NO són recuperables. 

 

● En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la            

direcció del centre valora la situació i ofereix la recuperació d’aquestes           

classes o la baixa temporal de l’escola però NO es retornaran les quotes             

de les classes ni s’abonaran. Les classes dels formats grupals no són            

recuperables en cap cas. 
 

● Les baixes s’han de notificar al correu electrònic de l’escola          

emmg@emmg.info almenys 15 dies naturals abans del venciment del         

mes abonat. 
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● Les absències i baixes temporals del professorat les cobrim amb un           

substitut o bé el mateix professor titular recupera la classe a una hora             

pactada amb l’alumne afectat. 

 
 

CALENDARI ESCOLAR 
 

Al calendari escolar pots consultar-hi els períodes de matriculació, els festius i            

totes els actes de l’EMMG. El trobaràs a http://www.emmg.info/?page_id=2048.  
  

FORMACIONS ESTABLES  

 

Les formacions estables de l’EMMG són projectes ideats i desenvolupats per           

l’escola. Totes les activitats de programació, promoció i difusió d’aquestes          

formacions està sota la supervisió i responsabilitat de l’Equip Directiu del           

centre.  
 

 

LLOGUER D’INSTRUMENTS 
 

● L’escola disposa d’instruments en règim de lloguer a disposició dels          

alumnes. En funció de la disponibilitat i de les peticions el període de             

lloguer es podrà allargar més enllà d’un trimestre.  

 

● L’alumne satisfà una fiança fixa de 50€ i una quota mensual de 10€.  

 

● L’alumne és responsable de la cura de l’instrument i, en cas de pèrdua o              

de reparació amb un cost superior al de la fiança, farà front a l’import              

corresponent.  
 

DRET D’ADMISSIÓ 
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L’EMMG es reserva el dret d’admissió. 

 

ATENCIÓ A L’USUARI 

 

Si tens suggeriments o propostes de millora, estarem molt agraïts que ens les             

facis arribar. Davant de qualsevol dubte o conflicte que sorgeixi, tens a la teva              

disposició en primer lloc el teu professor tutor, segonament el cap d’estudis i en              

darrera instància l’equip directiu. Contacta’ns a través de GWIDO i del correu            

electrònic de l’escola emmg@emmg.info 
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