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CALENDARI   MATRÍCULES       TEATRE PER A NENS i NENES         CURS 2016/17 
 
 

DATES  DE MATRICULACIÓ 

 
ALUMNES  D’AQUEST CURS 2015/16:      del 31 de Maig  al 3 de JUNY de 2016 

 
PLACES VACANTS - NOUS ALUMNES 
 

1. NENS I NENES NASCUTS EL 2013    del 7 al 10 de JUNY de 2016  
GRUP  D’ELIS  (P3- 3 anys)   
 

2. RESTA DE GRUPS  *nascuts de 2005 a 2012  del  8 al 10 de JUNY de 2016 
 

HORARI DE MATRICULACIÓ      de dilluns a divendres de 9h a 20h 

 

FORMA DE PAGAMENT     PAGAMENT ANUAL 

 
Matrícula : Pagament a tercers amb Codi d’entitat a través del servei de caixers automàtics de CaixaBank disponibles 
les 24h (es facilitarà el full d’instruccions per realitzar-lo).  

 
Aportació per despesa general: pagament en efectiu a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la 
matrícula. Import: 25€ 

 
Preus Matrícula: 1 dia per setmana: 91€ / 2 dies per setmana: 125€ / Grup de Dissabte: 103€ 
 
 

DOCUMENTACIÓ que cal presentar per confirmar la matrícula: 

 
1. Full de matrícula amb totes les dades completes.  
2. Rebut de  pagament de la matrícula.  
3. Pagament de l’aportació. 
4. 1 fotografia actual i original de mida carnet. 

 
 

INICI DEL CURS A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE DE 2016 i FINS EL 31 DE MAIG DE 2017 

 

 

A PARTIR DE 12 ANYS - TEATRE PER A JOVES  (nascuts de 1999 a 2004 ambdós inclosos)  

Matrícula del   13 al 30 de juny de 2016. Més informació a secretaria.  
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TEATRE PER A NENS I NENES         CURS 2016/17 
 
ANY DE NAIXEMENT EDAT    GRUP  DIA/ES CLASSE       

     Horari de les classes: de 17.30h a 19h 
 

 
2013   3 anys  ELIS  2 grups de dilluns 

 
2012   4 anys   BUFONS 2 grups de dimarts 
       1 grup  de dimecres 
 
2011   5 anys  OTS  2 grups de dimarts 
       1 grups de dimecres 

 
2010   6 anys        TRAPELLES 2 grups de dijous 

       2 grup de divendres 
 

2009   7 anys  GAGS  2 grup de dimecres 
2 grups de dijous 

 
2008/2007  8 i 9 anys  FLIPS  1 grup  de dimarts i dijous 

      2 grups de dilluns 
2 grups de divendres 

 
2006/2005  10 i 11 anys YORICKS 1 grup de dilluns i dimecres 

1 grup de dilluns  
1 grup de dimarts 
2 grup de divendres 
 

 

 
GRUPS DE DISSABTE  CLOWNS  i  GLUPS      Horari de les classes: de 10h a 12h  
Any de naixement: des de 2005 a 2012  (de P-4 a 6è) 
 

 
 

 
INICI DEL CURS A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE DE 2016 i FINS EL 31 DE MAIG DE 2017 
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IMPORTANT:             LA MATRÍCULA ÉS PRESENCIAL. 
 
Les places són limitades, la matriculació es farà per rigorós ordre d’inscripció.   
 
Es reserva la plaça a l’alumne del curs que acaba de finalitzar durant el període d’inscripció que li 
correspongui però no es reserva cap dia concret en el cas d’haver més d’una possibilitat (excepte el grup 
dels Clowns i Glups que tenen la plaça reservada el dissabte, en cas de voler canviar de dia cal consultar-
ho a secretaria). 
 
PROCÉS DE MATRICULACIÓ 
 
Dins el període de matriculació cal, en primer lloc, recollir el full de matrícula amb el qual es reserva la 
plaça a l’alumne i es tria el dia de classe. 
 
Un cop feta la reserva, s’ha d’efectuar el pagament en un període màxim de tres dies i presentar tota la 
documentació. 
  
La matriculació es considerarà formalitzada un cop la persona interessada hagi fet el pagament i entregat 
la documentació en el període establert de matriculació. No es reservarà la plaça un cop finalitzat aquest 
termini.  
 
A TENIR EN COMPTE 
 
La matrícula dels nous alumnes es realitzarà fins a exhaurir les places vacants. 
Una persona pot inscriure els nens i nenes del mateix àmbit familiar i només un amic/ga per nen/a. 
 
Els alumnes d’aquest curs 2015/16 que hagin superat el 40% de faltes d’assistència sense justificar, 
s’hauran de matricular en el període establert per a places vacants. 
 
Si l’alumne/a no pot iniciar el curs, per raons justificades, es retornarà el 50% de l’ import de la matrícula i 
la totalitat de l’aportació per material. Després de la data d’inici del curs no es farà cap devolució. 
En cas de no haver un nombre mínim d’alumnes, l’ Aula es reserva el dret d’anul·lar el curs, en aquest 
supòsit es retornarà la totalitat de l’ import de la matrícula. 
 
L’ Aula es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes per al bon funcionament del grup - 
classe.  
 
L’Aula disposa d’un full de Normes de Funcionament del Teatre per a Nens i Nenes 
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AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE LLEIDA 
Normes de funcionament dels cursos de “Teatre per a nens i nenes”  
 

1. L’organigrama pedagògic dels cursos de “Teatre per a nens i nenes” és el següent: 

 Direcció 

 Coordinació artística i pedagògica 

 Equip docent 
 

2. L’Aula fa un seguiment individualitzat de l’alumnat. Les mares i pares poden concertar tutories  amb el 
professorat i/o coordinadors. 

 
3. Dins del primer trimestre dels curs escolar es realitza una reunió de mares i pares on s’exposen les directrius 

i objectius pedagògics dels curs. 
 

4. L’alumne/a rebrà un carnet acreditatiu una vegada començat el curs que el permet disposar de descomptes i 
bonificacions en les representacions teatrals que l’Ajuntament organitza al Teatre Municipal de l’Escorxador 
i a d’altres teatres de la ciutat. 

 
5. Les inscripcions per a les places vacants i l’elecció de dia lectiu es fan per rigorós ordre de matriculació. 

Degut a les característiques del centre, els germans/es dels alumnes no disposen de prioritats. 
 

6. A partir del 40% de faltes d’assistència sense justificar per escrit es considera “baixa” de l’alumne com a tal. 
 

7. És convenient que la persona encarregada de recollir l’alumne/a de l’Aula es doni a conèixer al seu 
professor/a.   

 
8. Cal avisar prèviament si, per qualsevol circumstància, l’alumne/a no pot assistir a classe o bé si, per qualsevol 

imprevist, s’arriba tard a recollir l’alumne/a. 
 

9. En cas de portar els nens/nenes després de l’hora d’inici de la classe, cal acompanyar-los fins a aquesta. 
 

10. Un cop matriculat, l’alumne adquireix el COMPROMÍS de: 
 

 Assistir a classe amb l’adequada regularitat i la necessària puntualitat. 
 

 Durant el procés pedagògic no és convenient faltar a classe. El professor/a, junt amb els coordinadors, 
decidirà, en última instància, si l’alumne/a pot participar en la corresponent presentació teatral, cas que 
aquest/a hagi infringit, sense motiu justificat, la premissa d’assistència regular a classe. 
 

 Les impuntualitats reiterades comptaran com a faltes d’assistència. En cap cas no estarà justificada la 
sortida de classe abans de l’hora d’acabament, a excepció feta que determinades circumstàncies 
requereixin dita sortida. 

 

 Disponibilitat el dia de les FUNCIONS. 


