Cànon de material, sortides i conferències

Què es considera com a material de l’escola?
Considerem material tot allò d’ús acadèmic que compartim a l’escola, per tant
també es considera part d’aquest material les eines i la maquinària dels tallers,
els ordinadors, les càmeres de fotografia i vídeo, els estris de plató, els
projectors, ... ja que si bé alguns d’ells no són materials fungibles de forma
immediata si que necessiten ser reposats al llarg de temps per desgast d’ús i/o
obsolescència programada. A més a més d’aquestes finalitats, el cànon cobreix
també el preu total dels events, conferències i tallers que es fan al llarg del curs
així com, l’aportació d’una part o el total del cost de sortides i visites
educatives.

Qui fixa aquest cànon?
Aquest cànon es fixa a final de curs en el darrer consell escolar i és vàlid pel curs
següent. En el cas del curs 2017-18 es manté el mateix preu del curs anterior
establint-se per tant un cànon de 110 euros per alumne excepte en el cas dels
alumnes del cicle d’escultura, ceràmica i els d’animació els quals, per les seves
necessitats específiques, tenen un cànon de 310, 210 i 160 euros respectivament.

Qui l’ha de pagar?
Han de pagar-lo tots els alumnes de l’escola.

En quin moment s’ha de pagar el cànon?
El cànon es paga juntament amb la matrícula.

Si em dono de baixa em retornen els diners d’aquest cànon?
Només es retornarà la part proporcional d’aquests diners en el cas que aquesta
baixa sigui efectiva abans de finalitzar el mes d’octubre i s’hagi demanat de
forma oficial. Aquells alumnes que causin baixa durant la resta del curs no se’ls
retornaran els diners.

Tinc dret a revisar els comptes on s’han invertit aquests diners?
Si en algun moment vols revisar l’ús i la comptabilitat generada arran d’aquests
diners pots fer-ho adreçant un escrit al president de la comissió econòmica el
qual, deixant uns dies de marge, et permetrà revisar el comptes. Aquest escrit
l’has de lliurar a la secretaria del centre.

