CENTRE DE SEGUIMENT i SUPORT ESCOLAR

Normativa
Inscripció
Matrícula: gratuïta
Un cop finalitzada la inscripció es reservarà la plaça a l’alumne, això comporta la impossibilitat per part
del centre de donar-la a un altre alumne. Per tant, l’alumne ha d’assumir un compromís d’assistència.
Pagament
-

Un cop finalitzada la inscripció, el import total de la quota mensual s’abonarà la primera
setmana del mes entrant, en efectiu o per transferència bancària (Número de compte - BBVA:
ES91 0182 4163 7102 0155 8168).

-

Les mensualitats d’octubre a juny s’abonaran per mesos naturals i complets. L’import de la
mensualitat ja contempla els dies que el centre està tancat així com que hi ha mesos de quatre o
cinc setmanes. Desembre i juny estan inclosos, per tant, s’hauran d’abonar complets
independentment de les vacances escolars.

-

Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament la segona setmana del mes en curs no
podran assistir a classe fins a formalitzar la situació.

Faltes d’assistència
-

És imprescindible l’assistència regular a les classes per tal d’aconseguir un bon resultat
acadèmic. Els dies i franges horàries escollits s’hauran de respectar.

-

El centre té la obligació d’informar de les faltes d’assistència als alumnes menors d’edat. La no
assistència a les classes no eximeix del pagament de les quotes.

-

En cas dels menors d’edat, l’avís d’absència a una classe l’haurà de donar el representant legal.

-

Si un alumne no pot assistir a una classe, haurà d’avisar al centre amb 24 hores d’antelació a
través de telèfon i la classe podrà ser recuperada, a les hores disponibles del professor.

-

Que els alumnes marxin de vacances, colònies o no assisteixin a classe per falta de temari a fer,
no permet recuperar les classes.

-

Qualsevol classe anul·lada per part d’Acadèmia Somriures, serà recuperada.
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Baixes
-

La plaça de l’alumne es renovarà automàticament cada mes desprès d’haver abonat la quota
corresponent.

-

En cas de desig de no renovar la plaça, el representant legal de l’alumne, ho haurà de comunicar
abans del dia 20 del mes en curs. En cas de no avisar en el període indicat, s’abonarà la quota
proporcional corresponent a la primera setmana del mes següent.

-

La baixa dels alumnes menors d’edat haurà de ser informada al centre per part del tutor legal.

Horari
L’horari del centre: de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h
Horari d’atenció al públic: hores convingudes 639 72 17 13 (trucar o a través de whatsapp)

Normes de comportament
Els alumnes han de dur el seu material (llibres, llibretes i estoig).
No està permès dins de l’aula utilitzar telèfons mòbils ni reproductors de música, al mateix temps que
portar menjar o beguda.
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