
PAGAMENTS

- La matricula és anual i obligatòria en cas d’assistir a les classes regulars. El seu cost és de 25 euros
i 15€ partir del mes de març. El seu pagament permetrà que gaudiu de descomptes en la resta 
d’activitats que organitza el centre.

- Els preus de les classes són:

 Classe de prova: 5€

 Classe solta: 12€ (matriculats: 10€ i si ja has pagat la mensualitat: 8€)

 1 classe regular a la setmana: 35€ (preu mensual)

 2 classes regulars a la setmana: 55€ (preu mensual)

PREU ANUAL 1 classe regular a la setmana: 350 € (matrícula inclosa)

1 classe d’embarassades regular a la setmana: 40€ (preu mensual sense matrícula)

- Els pagaments s’han de fer la primera setmana del mes en efectiu o per 
transferència bancària al següent número de compte:

IBAN: ES20 0081 0049 5700 0226 1136

- Si per algun motiu has d’estar absent durant algun mes,  i per tant no pots assistir a les classes, no 

et cobrarem la quota íntegra, només 9 € mensuals en concepte de manteniment, sempre que 
ens ho comuniquis abans del primer de mes. En cas de no rebre el pagament o de la 

quota mensual o del manteniment, el mes següent no us podrem mantenir la plaça.

RECUPERACIONS DE CLASSES

- L’assistència regular és el teu compromís personal. Les recuperacions són una gentilesa del centre 
i no una obligació.

- Per poder recuperar les classes has d’avisar com a màxim el dia abans. Tant

el professor/a de la classe on assistiràs com el professor/a de la classe que vols recuperar. Tindràs les
dues setmanes prèvies al dia de canvi i les dues següents per poder recuperar la classe. Qualsevol 
dubte pots consultar-lo amb el professorat.

- L’acumulació de recuperacions no és substituïble pel pagament de la mensualitat.


	

