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NORMES DE FUNCIONAMENT
CURS 2018-2019
1.- Classes individuals d’instrument
•

Cada alumne i alumna rebrà una classe individual setmanal amb el seu professor
o professora Suzuki, segons el calendari escolar del centre.

•

La junta de l’associació establirà l’horari de l’alumnat tenint en compte: la seua
edat, el nivell i la disponibilitat d’aules i professorat.

•

L’alumne o alumna ha d’entrar, ja preparat, a la seua classe 2 minuts abans de
l’inici. Si arribara tard assumirà el temps de demora i per tant l’hora de
finalització no variarà.

2.- Classes col·lectives d’instrument
•

Cada membre de l’alumnat rebrà una classe col·lectiva setmanal amb el seu
professor o professora.

•

S’establiran torns i horaris diferenciats, segons els nivells i edats de l’alumnat.

3.- Calendari escolar
•

El curs començarà el 10 de setembre i acabarà el 28 de juny (la última setmana
serà per a donar el deure d’estiu)

•

Els dies festius, segons el calendari escolar d’Algemesí, seran:
◦ del 24 al 30 de setembre de 2018: Setmana de bous
◦ 9 i 12 d’octubre de 2018: Dia de la Comunitat Valenciana i de la Hispanitat
◦ 1 de novembre de 2018: Tots Sants
◦ 6 i 8 de desembre de 2018: Dia de la Constitució i de la Inmaculada
◦ del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 : Nadal
◦ 18 i 19 de març de 2019: Falles
◦ del 18 al 28 d’abril de 2019: Pasqua
◦ 1 de maig de 2019: Dia del treballador
◦ 12 de juny de 2019: San Onofre

4.- Condicions de matriculació i pagament
•

L’ordre de matriculació serà: alumnat antic, germans i germanes de l’alumnat
antic i alumnat nou.

•

Anualment la família ingressarà la quota de soci. Aquest pagament suposa
l’acceptació de la normativa de l’associació i a més, la família aconsegueix per un
període d’un any:
◦ pertànyer a l’associació i
◦ estar federats a la Federació Nacional del Mètode Suzuki

•

Mensualment, cada família farà l’ingrés de la mensualitat establerta segons les
classes que hagen de rebre els membres. S’han de fer efectives entre el dia 1 i
15 de cada mes.

•

Les baixes s’has de comunicar amb un mes d’antelació, sense que es puga tornar
la mensualitat satisfeta ,si la baixa es produeix abans de concloure el mes.

•

La junta es reserva el dret a modificar horaris de les activitats lectives al llarg del
curs per motius justificats.

5.- Recuperació de les classes
•

Si algun membre de l’alumnat no assisteix a classe, no podrà recuperar la sessió.

•

Si algun membre del professorat no pot impartir alguna classe, esta es
recuperarà, dins de l’horari i dates establertes per la junta de l’associació.

