AULA DE TEATRE
PREUS PÚBLICS CURS 2022-2023
TEATRE
Cursos per a joves
Aula júnior nois i noies
Aula júnior joves
Aula júnior perfeccionament
Teatre Musical

48,85 €
53,00 €
63,60 €
53,00 €

Cursos teatrals per adults
Iniciació al Teatre
Tallers teatrals

84,15 €
56,05 €

DANSA
Dansa Júnior
Dansa contemporània

48,85 €
53,00 €

MONOGRÀFICS (anuals)
Infantils
El meu primer tast teatral
Dansa creativa nois i noies
Dansa creativa infants

26,55 €
26,55 €
17,65 €

Adults
Gent Gran
Taller d'integració

31,15 €
22,90 €

MONOGRÀFICS (curta durada)
Cost hora professor per alumne fins a 2,5 €
Cost hora professor per alumne de 2,5 a 4 €
Cost hora professor per alumne més de 4 €

3,40 €
4,75 €
6,15 €

CLASSES EN FORMAT ONLINE O SEMIPRESENCIAL)
En el supòsit que les classes de qualsevol dels cursos dels epígrafs anteriors es realitzi en
format oline o semipresencial, les quotes seran
Online
Semipresencial

60% del preu
80% del preu

Reduccions de la quota:
1. Família nombrosa:
a. Categoria General: 10%
b. Categoria Especial: 15%
2. Més de dos membres de la mateixa unitat familiar matriculats a l’Aula:
a. Dos membres. 10 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat
familiar
b. Tres membres. 15 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat
familiar
c. Quatre o més membres. 20 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de
la
unitat familiar
3. Carnet Blau: 15%
4. Discapacitat igual o superior al 33%: 10%
5. Situació familiar o entorn desfavorable: fins a un 75%, previ informe de Serveis Socials el que
s’establirà el percentatge a aplicar.
6. Situació d’atur:
a. Menors d’edat:
i. 15% si un dels progenitors es troba en situació d’atur
ii. 30% si els dos progenitors es troben en situació d’atur
iii. 30% en famílies monoparentals si aquest es troba en situació d’atur
b. Adults:
i. 20% si l’alumne es troba en situació d’atur
7. Carnet de família monoparental: 15%
8. Cursos simultanis: 20 % de descompte en el curs de preu inferior a aquells alumnes que
cursin més d'un curs simultàniament.
Totes les reduccions s’hauran de sol·licitar presentant la documentació justificativa i aplicables
al mes següent de la seva sol·licitud prèvia comprovació del dret a poder-les gaudir.
Les reduccions no poden acumular-se, només es podrà gaudir d’una reducció per alumne.
Les reduccions de l’apartat relatiu ala situació d’atur s’atorgaran per un període màxim de 5
mesos, transcorregut el qual caldrà presentar de nou la documentació.
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles, aquestes
s’ordenaran donant prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró, i si es mantingués
l’excés de sol·licituds s’efectuarà un sorteig.
Les persones usuàries dels serveis que hagin d’abonar quotes periòdiques durant l’any, hauran
de domiciliar el seu pagament en un compte d’una entitat col·laboradora, d’acord amb les
normes de funcionament del servei.
L’impagament de la quota comportarà el seu cobrament en via executiva a partir del dia
següent a la finalització del termini de pagament en voluntària establert al calendari de
cobrament de rebuts dels preus públics de la Direcció de Cultura.

Supòsits de devolució de la quota
L’alumne/a que no ha pogut assistir a cap classe durant tot un mes sencer per motius de força
major degudament acreditats, tindrà dret a la devolució de la quota corresponent a un mes.
S’entén que és causa de força major un motiu mèdic del propi alumne degudament justificat El
terminin per sol·licitar la baixa del rebut mensual i aportar la justificació serà el últim dia del
mes següent al mes que es demana la devolució o baixa del rebut.

