
   INFORMACIÓ CURS 2015-16 

 QUOTES :

 Els  impresos  de la  matrícula,   preus etc,  ho trobareu  a  la  web de la  Cooperativa
Artisons (www.artisons.org), a la web de l'Ajuntament (www.porreres.cat) i al Centre
de Formació els dies de matrícula.

 La matrícula es realitzarà els dies
Dimecres 16 de setembre de 18:30h- 20:00h
Dissabte 19 de setembre de 12:00h – 13:30h

 Les mensualitats de setembre i juny seran la meitat de la quota corresponent, ja que
aquests mesos no són complets i els dies de classe seran: de dimecres 23 de setembre
(dia d’inici de les classes) a dia 22 de juny.

 Us agrairem que comuniqueu les baixes per escrit a la Direcció abans del dia 25 del
mes per tal de poder realitzar les modificacions oportunes i no cobrar cap rebut que
no correspongui. En cas de devolucions de rebuts sense la corresponent comunicació
anticipada de baixa, les despeses bancàries correran a càrrec de l’alumne/a.

 TAMBÉ IMPORTANT pel bon funcionament del curs, omplir el full de matrícula, la
domiciliació bancària amb el NOU Nº DE COMPTE (ISBN) així com el full de dret
d'imatge.

 DIES I HORARIS DE CLASSES:
 Els horaris  es donaran els  dies 21,  22 de setembre.  S’exposarà el  llistat al  tauló

d’anuncis  del  Centre  de  Formació  Musical,  a  la  web  de  la  Coopertiva  Artisons
(www.artisons.org) i a la web de l’Ajuntament (www.porreres.cat)  a partir del 21 de
setembre.

 ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS:

 Durant el curs, els dilluns de 10h00 a 13h00, estarem a la vostra disposició al despatx
del Centre de Formació Musical, per si teniu algun dubte, problema o suggeriment a
fer. També us podeu posar en contacte amb l’Escola de Música a través del correu
escolademusicadeporreres@gmail.com o al telèfon 971 16 81 94

Porreres, setembre de 2015
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