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EDICTE 
 
 
El regidor d’Educació ha aprovat per Decret núm. 4353/2020, de 21 de juliol de 2020, el document 
“Instruccions de funcionament, preinscripció i matriculació al programa Illa Oberta-Tallers d’Art de 
l’Escola Illa”,  per al curs 2020-21. 
 
El text íntegre del document esmentat  és el següent: 

 
 

INSTRUCCIONS  DE FUNCIONAMENT, PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ AL PROGRAMA 
illa oberta - tallers d’Art DE L’ESCOLA ILLA  

 
 
El programa de formació artística illa oberta - tallers d’Art  de l’Escola Illa s’imparteix durant el 
període comprès entre els mesos d’octubre a juny, i seguint el calendari habitual d’un curs escolar. 
És un programa que inclou tallers de formació artística de diferents temàtiques, durades i 
periodització. 
 
El Servei d’Educació proposa anualment una oferta de tallers de formació artística sota el nom illa 
oberta - tallers d’Art  com a norma general, es podrà anul·lar un taller programat si no s’ha assolit 
la demanda mínima definida pel número d’alumnes inscrits segons els criteris establerts a l’oferta 
anual pel Servei d’Educació. Es pot accedir als diferents tallers sense necessitat de requisits 
acadèmics i sempre que, a excepció del Taller Infantil d’Art, es compleixen els 16 anys al llarg de 
l’any en curs. 
 
En el cas del taller infantil d’art, s’ofereixen 4 grups en funció de les edats de l’alumnat:  
 
Grup de Dilluns: de 6 a 7 anys, a complir al llarg de l’any en curs 
Grup de Dimarts: de 8 a 9 anys, a complir al llarg de l’any en curs 
Grup de Dimecres: de 12 a 15 anys, a complir al llarg de l’any en curs 
Grup de Dijous: de 10 a 11 anys, a complir al llarg de l’any en curs 
 
 
1 - Normes de preinscripció i matrícula comunes per  a tots els cursos. 
 
 
Per tal de garantir l’equitat en l’accés als diferents tallers es fixen les següents normes. 
 

1.a - En el moment de la preinscripció, el sol·licitant podrà triar diferents opcions, excepte en el 
cas del taller infantil, en el que la sol·licitud, tant de preinscripció com de confirmació de 
continuïtat haurà de cenyir-se a l’any de naixement del sol·licitant. 
 
1.b - Per fer la preinscripció s’haurà d’omplir el model de document corresponent.  

 
1.c - Durant la segona quinzena del mes de maig s’obrirà un període de confirmació de 
continuïtat per al curs següent de l’alumnat que ja està matriculat als diferents tallers del 
programa en el curs anterior. Als tallers infantils d’art, la confirmació de continuïtat es farà, de 
cara a l’assignació de grup, en funció de l’any de naixement de l’alumnat. La confirmació de 
continuïtat suposarà la matriculació automàtica per al curs vinent, i es girarà el rebut de 
matrícula al mes de juliol. 

 



2 

1.d - Al llarg de la primera setmana del mes de juny es publicarà en el tauler d’anuncis de 
l’Escola Illa l’oferta de places als diferents tallers. 
 
 
2 – Normes de preinscripció i matrícula en el cas d els tallers anuals, i dels tallers no 
anuals que tenen inici al mes d’octubre o durant el  primer quadrimestre. 

 
2.a - Durant el mes de juny, en les dates concretes que es determinin, s’obrirà un període de 
preinscripció als diferents tallers anuals i als no anuals que tenen inici al mes d’octubre. Als 
tallers infantils d’art, la preinscripció, de cara a l’assignació de grup, es farà en funció de l’any 
de naixement de l’alumnat. 
 
2.b - S’assignarà a cada preinscripció rebuda un número aleatori, que servirà per ordenar les 
sol·licituds i assignar les places disponibles. Al tauler d’anuncis de l’Escola Illa es publicaran 
les llistes amb el número aleatori que correspon a cada preinscripció. Es realitzarà un sorteig 
públic per determinar el número aleatori a partir del qual  s’ordenaran les sol·licituds i 
s’assignaran les places. Aquelles persones que com a resultat d’aquest procés no obtinguin 
una plaça passaran a formar part d’una llista d’espera. 
 
2.c - El sorteig públic per als tallers de caràcter anual o que tenen inici al mes d’octubre, es 
realitzarà durant el mes de juliol, en la data concreta que es determini. 

 
2.d - En el termini màxim d’una setmana des de la data del sorteig es publicarà l’assignació de 
places, mitjançant l’ordenació de les sol·licituds pel número aleatori determinat en el sorteig 
esmentat. 

 
2.e - Durant la segona quinzena del mes de juliol, o en les dates concretes que es determinin, 
s’iniciarà el període de matriculació. En el moment de la  matriculació s’haurà d’aportar totes 
les dades personals, així com les dades bancàries. En el cas de l’alumnat menor d’edat, es 
demanaran totes les dades personals de l’alumnat, i les dades personals i bancàries del pare / 
mare o tutor/a o representant legal. 
 
En el cas de les places assignades per sorteig, el fet de no matricular-se dins del termini 
establert implica la pèrdua de la plaça obtinguda, la qual serà coberta per les persones que 
estiguin en llista d’espera, per ordre rigorós. Durant el mes de setembre, i en les dates 
concretes que es determinin, s’obrirà un segon període de matriculació als tallers que comptin 
amb places vacants. 

 
 

3 – Normes de preinscripció i matrícula en el cas d els tallers que el seu inici està previst 
al segon quadrimestre  

 
3.a – Durant el mes de gener, en les dates concretes que es determinin, s’obrirà un període de 
preinscripció als diferents tallers. 
 
3.b - S’assignarà a cada preinscripció rebuda un número aleatori, que servirà per ordenar les 
sol·licituds i assignar les places disponibles. Al tauler d’anuncis de l’Escola Illa es publicaran 
les llistes amb el número aleatori que correspon a cada preinscripció. Es realitzarà un sorteig 
públic per determinar el número aleatori a partir del qual  s’ordenaran les sol·licituds i 
s’assignaran les places. Aquelles persones que com a resultat d’aquest procés no obtinguin 
una plaça passaran a formar part d’una llista d’espera. 
 
3.c - El sorteig públic per als que el seu inici està previst més enllà del mes d’octubre, es 
realitzarà en la data concreta que es determini. 

 
3.d - En el termini màxim d’una setmana des de la data del sorteig es publicarà l’assignació de 
places, mitjançant l’ordenació de les sol·licituds pel número aleatori determinat en el sorteig 
esmentat. 

 
3.d - En les dates concretes que es determinin per a cada taller, s’iniciarà el període de 
matriculació. En el cas de les places assignades per sorteig, el fet de no matricular-se dins del 
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termini establert implica la pèrdua de la plaça obtinguda, la qual serà coberta per les persones 
que estiguin en llista d’espera, per ordre rigorós. 

 
 

4 – Criteris i condicions de pagament dels preus pú blics dels taller d’art-Illa oberta 
 

1 - Els imports dels preus públics de cada taller s’aproven per l’òrgan municipal competent, a 
proposta del servei d’Educació.  

 
2 - Pel que fa a la forma de pagament, tots els pagaments es faran a través de domiciliació 
bancària. 

 
3 - Les condicions seran diferents en funció del taller al qual es matriculi: 
 
 
3. a) Pel que respecta als tallers de caràcter anual  les condicions seran les següents: 
- Un 20% de l’import del taller s’abonarà en concepte de matrícula.  
- El 80% restant de l’import del taller s’abonarà fraccionat en 9 pagaments d’octubre a juny.  
 

En el cas de pagament fraccionat, les quotes s’acrediten el primer dia hàbil de cada 
trimestre, és a dir, octubre, gener i abril,  i en aquest moment neix l’obligació de pagament.  

 
3. b) Pel que respecta als tallers que no tenen caràcter anual  el preu és per tot el taller, 
per tant l’obligació de pagament neix en el moment de la matrícula. No obstant, es podrà 
optar per un pagament fraccionat sense que això suposi una exempció del pagament de 
l’import total del taller en cas de baixa del mateix, d’acord amb les condicions que es 
detallen continuació. 

 
4 - Es podrà optar, doncs per les següents formes de pagament:  

 
4.a - Realitzar un únic pagament per l’import total del taller en el moment de formalitzar la 
matrícula. Aquesta serà la única modalitat de pagament per aquells tallers de import inferior a 
175€. 
 
4.b - Pagament fraccionat:  

o Els tallers que tinguin un preu igual o superior a 175€ es podrà efectuar el 
pagament en dos terminis, amb  30 dies de diferència. 

o Els tallers que tinguin un preu igual o superior a 250€ es podrà efectuar  el 
pagament en tres terminis, amb  30 dies de diferència cadascú d’ells. 

o En tallers amb un import igual o superior a 350€ es podrà efectuar  el pagament en 
quatre terminis, amb  30 dies de diferència cadascú d’ells. 

En el cas de pagament fraccionat, els rebuts corresponents es passaran al cobrament a través 
de domiciliació bancària dels dies 1 al 15 de cada mes. 
 
 
5 – Criteris i condicions per gestionar les baixes dels tallers d’art-Illa oberta 

 
L’alumnat que vulgui causar baixa en aquests tallers ho han de comunicar per escrit al 
Registre General de l’Ajuntament o al propi centre, amb els efectes els següents: 
 

5.a - L’import abonat en concepte de matrícula no es retornarà en cap cas.  
 
5.b – En relació a les quotes mensuals dels cursos anuals, en cas que l’alumnat es doni de 
baixa del curs no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin emès o abonat fins aquest 
moment, i haurà de fer efectiu el pagament del trimestre corresponent. La baixa s’ha de 
comunicar per escrit abans del dia 10 del mes anterior a l’inici del trimestre que es vulgui 
fer efectiva, per tal que no es giri el següent rebut.  

 
5.c - En cas de baixa dels cursos anuals si l’alumne ha optat per abonar l’import íntegre del 
preu públic es retornarà la part proporcional. 
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5.d - En cas dels cursos que no tenen caràcter anual els alumnes que es donin de baixa 
hauran d’abonar la totalitat del preu públic, encara que hagin optat pel pagament 
fraccionat. Això no obstant, si el centre pot cobrir de forma immediata la plaça per un altre 
alumne es deixaran d’emetre els rebuts pendents, o es retornarà la part proporcional si no 
s’ha optat pel pagament fraccionat.  
 
5.e - L’alumnat del qual constin impagaments de tallers anteriors no es podrà matricular en 
altres tallers si no abonen els rebuts pendents. 

 
 
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.  
 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Pol Gibert Horcas 
Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea  
de Presidència i Drets Socials  
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