
TERMES I CONDICIONS DE MÚXICS ONLINE 
INFORMACIÓ GENERAL 
L'activitat començarà l'1 d'abril del 2018 i finalitzarà en acabar el confinament 
imposat pel Govern que ens ha obligat a parar l'activitat normal de Múxics.  

L'activitat té caràcter setmanal i inclou 1 sessió de 40 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 un grup privat de 
Facebook. Les famílies que no tinguin accés a Facebook podran sol·licitar un 
mètode alternatiu per a rebre els recursos i activitats proposades en el grup privat.  

 

PAGAMENT 
El pagament de la quota es podrà realitzar mitjançant transferència bancària o 
bizum amb dues modalitats: setmanal o mensual. 

La quota setmanal és de 6€ (5€ per a famílies pertanyents al projecte de manera 
presencial) i la quota mensual és de 24€ (o 20€ per a famílies del projecte 
presencial). 

Per a les famílies que desitgin inscriure's en dues sessions a la setmana, bé de la 
mateixa etapa o de diferent, s'afegiran 2€ a la quota setmanal i 8€ a la mensual.  

ALTES 
Per a començar a realitzar les sessions cal emplenar el formulari d'inscripció i 
després d'això, rebran un correu electrònic amb les dades per a fer el pagament i 
després d'això se'ls enviarà l'enllaç a les sessions de zoom que hagin reservat.  

 

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 del grup privat de 
Facebook i no rebrà els enllaços a les sessions online.  

 

RECUPERACIÓ DE LES SESSIONS 
Si per una qüestió o una altra, la família no pot estar present en la sessió online, es 
pot posar en contacte amb Múxics i se li proporcionarà l'enllaç a una altra sessió 
de les mateixes característiques l'horari que la família decideixi. 

 

 

 


