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NORMATIVA DE RETORN D’IMPORT DE MATRÍCULA            
 
TEATRE PER A NENS i NENES 
Abans de començar el curs, per raons justificades, es retornarà el 75% de la matrícula. Després 
de la data d’inici del curs, tant si l’alumne ha iniciat les classes com si no, no es farà cap 
devolució. 
 
TEATRE PER A JOVES  (Tallers anuals) 
Si l’alumne no pot iniciar el curs, per raons justificades, es retornarà el 75% de la matrícula. Una 
vegada iniciat el curs, per raons justificades durant un mes, es retornarà el 50% de la matrícula. 
A partir d’aquest període, no es farà cap devolució.  
 
TEATRE PER A ADULTS (Tallers quadrimestrals i anuals) 
Si l’alumne causa baixa per raons justificades abans o durant la primera quinzena de classes, se 
li retornarà el 75% de la matrícula. A partir d’aquest període, no es farà cap devolució. 
 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 

1. No es retorna l’import de l’aportació. 
2. En cas de no haver un nombre mínim d’alumnes, l’ Aula es reserva el dret d’anul·lar el 

grup/curs, en aquest supòsit es retornarà la totalitat de l’ import abonat. 
3. L’alumne no pot iniciar les classes si no té tota la documentació requerida i el pagament 

efectuat.  
4. L’Aula es reserva el dret d’admissió.   

 
RAONS JUSTIFICADES  
 

1. Causa mèdica greu on l’alumne no es podrà incorporar en tot el curs escolar. 
2. Trasllat laboral de la família fora de Lleida ciutat prèvia justificació del citat trasllat. 

       3.   Trasllat laboral o de domicili de l’alumne a una altra població o país prèvia justificació. 
 
COVID-19 
En el cas que hi hagi tancaments puntuals es realitzaran classes en línia, i no hi haurà devolució 
econòmica. Sí el tancament fos de llarga durada es duran a terme els retorns econòmics 
pertinents. 
 
NOTA 
No es farà cap devolució passats els períodes abans esmentats.  
En cas d’haver una situació excepcional en qualsevol dels grups que no estigui establerta en els 
criteris anteriors, l’equip directiu del centre n’avaluarà el cas i prendrà la decisió que es consideri 
més pertinent. 
 


