ESCOLA DE MÚSICA KODÁLY DE MELIANA

NORMES ADMINISTRATIVES
1. Per a formalitzar la matrícula caldrà:
 Ingressar l’import de l'assegurança a l’entitat bancària (la matrícula és gratuïta)
 Omplir el formulari de matrícula amb totes les dades que es demanen.
 Enviar al correu emkmeliana@gmail.com el formulari emplenat i el justificant
d’ingrés o transferència dels 15 € de l’assegurança.
 La matrícula començarà a contar a partir dels correus rebuts a les 9.00 del
matí del dia 7 de setembre.
2. L’import de l'assegurança no serà reintegrat una vegada s’haja matriculat
l’alumne, excepció feta dels casos en els quals no es puga formar un grup per falta
d’alumnat.
3. Les quotes mensuals s’abonaran els primers dies de cada mes mitjançant
domiciliació bancària. L’alumne haurà d'estar al corrent en el pagament de les
mensualitats. En cas contrari, perdrà el dret d’assistència a les classes.
4. Els rebuts que es tornen generen unes despeses que es cobraran a
l’alumne quan es torne a fer la gestió bancària.
5. Les baixes s’hauran de notificar per escrit a l’Escola, i només en eixe moment
seran efectives. Demanem que es notifique al professor si l'alumne no pot acudir a
classe per qualsevol causa.
L’import de la mensualitat deixarà d’abonarse al mes següent de la
notificació de la baixa PER ESCRIT a l’escola. Preguem, per tant, que es
notifiquen amb la suficient antelació.
6. L’escola disposa d’alguns instruments per a préstec als alumnes que ho
sol∙liciten, es paga per ells una quantitat en concepte de fiança que es retornarà a
l’alumne quan entregue l’instrument i s’haja comprovat que està en bon estat.
7. No s'admetran matrícules a classes grupals (cor, llenguatge musical) a partir
del mes d'abril.
8. Us recordem que estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, i que el
respecte d’aquestes normes farà que l’escola funcione millor.
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NORMES PER LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA
PROVOCADA PER LA COVID19
Hem elaborat aquestes normes amb la col∙laboració de l’IMC de Meliana i
seguint les directrius actuals de la Generalitat Valenciana, Direcció General
de Salut Pública i Addiccions, publicades el 9 de juny de 2020 amb el títol,
Recomanacions per a les activitats d’assaig i interpretació de les societats
musicals i corals.

1. L’Escola de Música Kodály realitza les seues activitats a la Casa de la
Cultura, dins del conveni de col∙laboració amb l’Ajuntament de Meliana. Per
tant, seguirem les normes que l’IMC pose per a totes les activitats
desenvolupades a la Casa de la Cultura.
2. Abans d’entrar a les classes s’haurà de fer una correcta higiene de mans
amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó.
3. S’entrarà a les classes amb mascareta i una vegada distribuïts els
alumnes en els seus llocs amb la separació de seguretat adequada, es podran
llevar les mascaretes.
4. Quan l’activitat demane mobilitat o abandonar la distància de seguretat,
tots hauran de posarse les mascaretes.
5. No es podran compartir materials i en cas de ser necessari compartirlos
(com ara el piano o altres instruments) el professorat els desinfectarà abans
d’usarlos.
6. No s’admetran en classe alumnes amb febra o altres símptomes
coincidents amb la Covid19. No es reincorporaran a les activitats
quotidianes fins a la confirmació d’absència de risc individual i col∙lectiu.
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7. Si algú necessita esternudar o tossir, seguirà les normes recomanades per
Sanitat: cobrir boca i nas amb la part interior del colze, utilitzar mocadors
d’un sol ús.
8. Les aules hauran d’estar ventilades durant la realització de l’activitat
(finestres obertes).
9. Entre classe i classe es ventilaran les aules durant 5 minuts i es
netejaran. Es farà especial èmfasi en el mobiliari d’ús comú: taules,
cadires...
10. Sempre que siga possible es mantindran les portes obertes per a evitar el
contacte amb les manetes de les portes.
11. En cas de què fóra necessari perquè les distàncies de seguretat no foren
possibles o perquè el risc de contagi així ho determine, es posaran
mampares de protecció.
12. Qui no respecte aquestes normes no podrà continuar sent alumne de
l’escola.
13. Aquestes normes han sigut redactades al mes de juliol, qualsevol canvi
en la situació sanitària que implique una modificació de la normativa, serà
arreplegat i actualitzarà aquestes normes.
Aplicarem sempre la normativa que estiga vigent.

Preguem a tots el respecte i el compliment de les directrius establertes, ja
que estan fetes pel bé de tots. JUNTS ATURAREM la pandèmia.
Salut i molta música.

LA JUNTA, JULIOL 2020.

