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CALENDARI ESCOLAR

Inici de curs: 12 de setembre de 2022 (grups infantil i juvenil) / 3 d’octubre de 2022 (grups adults)

Fi de curs: 22 de juny de 2023

Classes obertes: del 15 al 21 de desembre de 2022 i del 27 al 31 de març de 2023

Mostres de final de curs: 9, 10 i 11 de juny de 2023

Assajos mostres final de curs: del 5 a l’11 de juny de 2023

Festius 

La Mercè: 26 de setembre de 2022 (festiu local)
El Pilar: 12 d’octubre de 2022
Tot Sants: 1 de novembre de 2022
Dia de la Constitució: 6 de desembre de 2022
La Immaculada: 8 de desembre de 2022
Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos)
Vacances de Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril de 2023
Dia del Treball: 1 de maig de 2023
Segona Pàsqua: 5 de juny de 2023 (festiu local)

CURSOS REGULARS 

Calendari i normativa

ÉS MOLT IMPORTANT TENIR EN COMPTE LES DATES DE LES MOSTRES. 

Al llarg del curs es faran dues classes obertes al públic que coincidiran amb l’últim dia de classe 

del primer trimestre i del segon trimestre. La AULA OBERTA NADAL, en el cas del primer trimestre; 

i AULA OBERTA SETMANA SANTA, al segon trimestre. 

Les MOSTRES DE FINAL DE CURS de l’Espai Lazzigags seran els dies 9, 10 i 11 de juny. El preu de 

les entrades i material per a l’actuació no està inclòs en la mensualitat.

Els assajos generals seran la mateixa setmana de la mostra (intentarem que sigui dins l’horari de 

classe de cada grup). En cas de modificar-se les dates es comunicarà mitjançant correu electrònic.

MOSTRES DE FINAL DE CURS
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BAIXES I DEVOLUCIONS

IMPORTS I PAGAMENTS

. En cas de baixa s’ha de comunicar mitjançant correu electrònic a espai@lazzigags.cat abans 
del dia 23 del mes anterior. De no fer-se així l’alumne/a haurà d’abonar el 100% de la mensualitat. 

. La Matrícula no es reintegrarà en cap cas. 

. A partir del mes de gener s’inicia el procés de muntatge de la Mostra de Final de curs, i els alumnes 
no es podran donar de baixa, exceptuant casos especials que s’hauran de parlar amb la direcció de 
l’escola. Demanem compromís i respecte per la feina dels professors i la resta de companys. 

• Els imports dels cursos regulars de l’Espai Lazzigags consten de:

1) MATRÍCULA ANUAL (55 €): inclou l’assegurança, les despeses del material docent 
i de les instal·lacions. Es cobra a través de l’ordre de domiciliació o en efectiu a l’Espai 
Lazzigags (C/Vallespir 32, 08014 Barcelona). Té validesa del setembre de 2021 a juny de 
2022.  

2) CURSOS REGULARS: inclou les despeses de formació i del professorat. No inclou les 
despeses de transport i material d’us personal que es pugui necessitar durant el curs i 
les mostres. Es cobra a través de l’ordre de domiciliació bancària.

3) DESCOMPTES: -10% per a germans o més d’una activitat (s’aplica al segon germà o a 
partir de la segona activitat).

• L’import de la quota mensual correspon al prorrateig del total del curs.

• Classes de prova:  es cobrarà la part proporcional de la classe amb el primer rebut, juntament 
amb la matrícula i la primera mensualitat. 

• El pagament dels cursos s’efectua a través del banc i les quotes són mensuals. El cobrament 
l’efectua Companyia i Produccions Lazzigags, SCP i es realitza abans del dia 7 de cada mes 
a través de les dades facilitades a la inscripció (Document SEPA). En cas de no poder pagar 
la mensualitat pel banc, indicar-ho abans del dia 23 de cada mes. En cas de rebre un rebut 
retornat haureu de pagar les despeses de gestió del banc. 

• La no assistència a classe no suposa l’impagament de les quotes.

• Les classes que coincideixin en dies de festa esmentats anteriorment (“Dies festius”, pàg.1), 
no són recuperables.

* L’import de les entrades de les mostres de final de curs i del vestuari no està inclòs en la 
mensualitat.
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• Roba còmoda, no casual (no texans, camises o roba que no permeti un bon moviment).

• Portar una ampolla d’aigua marcada amb el nom de l’alumne/a.

Per a les classes de teatre i teatre musical de 4 a 12 anys, mitjons antilliscants. 

Per a les classes de dansa:

• Cal portar un vestuari que permeti al professor/professora veure el cos per tal de corregir 
la col·locació del teu cos. Malles i samarretes ajustades transpirables. 

• Per als alumnes d’INFANTIL I (4-7 anys) mitjons i per als alumnes d’INFANTIL II (8-12 
anys) sabatilles de mitja punta negres. 

MATERIAL PER A LES CLASSES

• Cal portar els cabells recollits per fer la classe.

• No dur polseres, ni rellotges, ni arracades durant la classe. 

Botigues on comprar-les: Damaret, Casimiro, Cabriolé, 
Sansha... i a qualsevol botiga de roba de dansa. 

També les podeu trobar a botigues online.

COVID-19

Les activitats del centre seran presencials. Només deixaran de ser-ho davant d’una excepcionalitat 
o emergència sanitària aprovada per les autoritats competents. En aquest cas, el centre decidirà la 
continuïtat i funcionament de les seves activitats d’acords amb les instruccions dels Departaments 
de Salut i Educació.

En cas d’un confinament general (no individual), el compromís de l’escola és el de mantenir les 
classes en format virtual. En aquest cas, aplicaríem directament un 12% de descompte a les 
quotes mensuals.

Amb aquesta reducció podríem garantir la continuïtat del l’activitat i la programació, del professorat 
i evitaríem el tancament de l’escola.

Adaptarem les mesures a les normes i criteris adoptats pel Govern, amb caràcter general o 
territorial durant tot el curs i es comunicaran les actualitzacions als correus electrònics facilitats a 
les inscripcions. 
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Convivència i treball a l’escola

• Els espais físics i el material de l’Espai Lazzigags són un bé comú. El bon estat de les diferents 
dependències –aules, vestidors, recepció, etc.– facilita la tasca de professors i d’alumnes. Per 
tant, tots hem de vetllar per la seva cura i manteniment i ser respectuosos amb totes les 
instal·lacions i amb tots els materials. Si trobem qualsevol classe de desperfecte o deficiència, 
cal comunicar-ho al professor o a la persona que estigui a recepció. 

• Cal respectar tant als companys com als professors i personal del centre i tenir actituds i 
comportaments cívics. 

Entrades i sortides del centre

• L’accés al centre queda restringit exclusivament als alumnes, el personal docent i no docent i 
les visites relacionades amb les activitats acadèmiques o les autoritzades per l’equip directiu. 

• Les entrades es faran per grups i els alumnes es dirigiran a l’aula assignada acompanyats del 
professor/a. Les sortides es realitzaran amb el mateix format. Pel bon funcionament d’aquesta 
organització, és imprescindible la puntualitat dels alumnes. 

• En cas d’arribar abans de l’horari establert, ens esperarem fora de l’escola.

• No està permès ni menjar ni beure; a les aules només portarem aigua. 

• Cal tenir en compte de no menjar excessivament abans de fer l’activitat física. 

• Silenciarem o apagarem els mòbils. No està permès l’ús del mòbil a les aules.

Espais compartits

• Silenci, respectem-nos els uns als altres. Mentre esperem entre classes, a la recepció o al 
vestidor, fem atenció als altres i respectem-nos. 

• Utilitzarem les papereres i procurarem mantenir aquests espais nets. 

• Està prohibit fumar a les instal·lacions de l’escola, inclòs el pati. 

• Està prohibit llençar als vàters altre cosa que no sigui paper de vàter. Els papers per a les 
mans s’han de llençar a la paperera.

Aules

• Respectarem els horaris d’inici i acabament de la sessió/classe per tal de mantenir un bon 
funcionament de l’activitat. Seguint el protocol de mesures per a la prevenció de Covid-19, es 

NORMATIVA DE L’ESPAI LAZZIGAGS
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ventilarà les aules amb molta freqüència i sempre abans i després de cada sessió. 

• Deixarem les aules netes, sense restes de material utilitzat a la classe ni objectes personals 
(motxilles, roba, ampolles d’aigua...) a les aules.

• Respectarem el mobiliari, els aparells tecnològics, així com tot el material d’ús didàctic i 
artístic.
 
• Respectarem les aules i espais del centre, farem el silenci necessari per al bon funcionament 
de la resta de classes. 

• Podeu anar als lavabos durant el canvi de classes i quan el professor/a ho indiqui, sempre 
d’un en un.

Objectes personals

• Durant la franja horària de les classes, portarem una bossa amb el material personal que 
necessitem. 

• L’escola no es responsabilitza dels objectes personals dels alumnes. Tindrem cura de les 
nostres pertinences i objectes de valor. 

• L’escola no es responsabilitza dels objectes perduts.

• Les bicicletes o patins no podran entrar a l’escola. 

Faltes d’assistència

Comunicar les faltes d’assistència amb antel·lació al personal del centre que es trobi a la recepció 
de l’escola. També podeu escriure’ns a espai@lazzigags.cat (9h a 13h) i trucar al 93 422 25 58 
(9.30h a 13.30h i de 16.30h a 20h). Les faltes d’assistència no són recuperables.

Desperfectes i responsabilitat per danys

L’estat de conservació del centre depèn de tothom. En el cas que s’observi un desperfecte cal 
avisar al professor/a i al personal de la recepció per tal que en doni coneixement i es repari com 
més aviat possible. 

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material 
del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret. 

Convivència en el centre

Com a norma general: 

• Es prohibeix menjar i beure a les aules.
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• Cal seguir les indicacions del professorat i del personal del centre i comportar-se educadament 
amb tots els membres de la Comunitat educativa. 
• Cal evitar els crits i sorolls innecessaris: moviments de mobiliari, cops de porta, etc. 

• S’ha d’evitar també qualsevol acció que pugui causar desperfectes a les instal·lacions o 
material, o bé molèsties als usuaris. 

• Cal mantenir l’Espai net. Feu servir les papereres. 

Faltes greus

• Es consideraran faltes greus o molt greus els actes de violència física o psicològica vers els 
companys, tant si es produeixen dins com fora del centre.

• Es considera una falta greu la pèrdua del respecte verbal vers el professorat, l’alumnat o 
qualsevol membre de l’equip de l’escola i pot comportar l’expulsió de l’alumne. 

• Fumar dins de l’Espai Lazzigags constitueix una falta greu. 

• També es considerarà falta greu el consum d’alcohol o de qualsevol substància prohibida 
per les lleis vigents. 

• L’alumnat podrà fer ús del telèfon mòbil amb finalitats didàctiques a l’aula si així ho 
autoritza el professor/a. En qualsevol cas, el centre no es farà responsable de la seva pèrdua o 
deteriorament.

EQUIP I ATENCIÓ A L’ALUMNAT

Recepció

L’horari d’atenció a l’alumnat és del 12 de setembre de 2022 i del 22 de juny de 2023, de dilluns a 
divendres de 9.30h a 13.30h i de 16.30h a 19.30h, excepte dimarts de 9.30h a 13.30h i de 16.30h 
a 19.00h.

Per parlar amb l’equip docent i directiu de l’escola cal demanar cita prèvia a espai@lazzigags.cat.

Equip

Lídia Linuesa > Direcció Pedagògica > lidia@lazzigags.cat 

Miquel Agell > Direcció Artística > info@lazzigags.cat 

Marta Fíguls > Coordinació Pedagògica > espai@lazzigags.cat 

Lídia Verge > Comunicació i Administració > comunicacio@lazzigags.cat 

Bernat Agell > Recepció i Administració > bernat@lazzigags.cat 

Irene Bonet > Recepció i Administració > irene@lazzigags.cat


