
TERMES I CONDICIONS DE MÚXICS ONLINE 
CURS 2020-21 

INFORMACIÓ GENERAL 
L'activitat començarà l'28 de setembre de 2020 i finalitzarà el 22 de juny de 2021 . 

L'activitat té caràcter setmanal i inclou 1 sessió de 30 minuts i seguiment online 
amb recursos, activitats i propostes per a gaudir de la música en família a casa. 

L'activitat es realitzarà a través de la plataforma Zoom i la secció privada de la web. 
Un cop fet el procés d’inscripció, es donarà accés al contingut privat de la web.   

Les famílies es poden inscriure durant tot el curs.  

Les comunicacions amb el projecte es faran preferiblement per mail, tenint 
disponible el Whatsapp per qualsevol cosa o les xarxes socials.  

PAGAMENT 
El pagament de la quota es realitzarà mitjançant transferència bancària o Bizum 
de forma mensual entre els dies 1 i 5 de cada mes, una vegada rebuda la factura 
corresponent.  

Si la família s’ha inscrit en un mes ja començat, es cobrarà la part proporcional. 

 

ALTES 
Per a començar a realitzar les sessions cal emplenar el formulari d'inscripció. 
Després d'això, es rebran un correu electrònic amb les dades per a fer el 
pagament. El dia anterior de cada sessió, s’enviarà un email amb l’enllaç de la 
sessió i els materials necessaris per fer la sessió a casa.  

 

BAIXES 
Per a deixar de fer ús de Múxics Online, cal notificar per correu electrònic al mail 
info@muxics.com. Una vegada notificat, se li donarà de baixa de l‘accés a la web i 
no rebrà els enllaços a les sessions online.  

Si la família es vol donar de baixa a meitat de més no es tornarà cap import. Rebrà 
les sessions en diferit i se li donarà de baixa de la web a finals de mes.  

 

RECUPERACIÓ DE LES SESSIONS 
Si per una qüestió o una altra, la família no pot estar present en la sessió en 
directe, podrà veure en diferit a l’enllaç proporcionat per Múxics.  

 


