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� Vols un instrument de préstec? 

Condicions per al servei de préstec d’instruments als alumnes de l’Escola de Música “El 

Faristol” 

1. L’Escola ofereix un servei de préstec d’instruments per als seus alumnes. Els pares i l’Escola de Música 

signaran un contracte en el que s’acordaran les condicions d’aquest préstec. 

2. Tindran prioritat els alumnes que cursen el programa educatiu d’Iniciació 2 i, en segon lloc, els que 

cursen Formació Bàsica.  

3. En cap cas, els alumnes que fan segon instrument tindran prioritat sobre la resta d’alumnes. 

4. La durada d’aquest servei serà en funció de les necessitats de cada alumne i del centre. Aquest servei no 

superarà els 3 anys de durada excepte en aquells casos en els que l’Equip Directiu valori positivament la 

pròrroga del préstec. Aquest servei es dirigeix, fonamentalment, als alumnes que iniciïn els estudis 

d’instrument a l’Escola i, per tant, tindran prioritat els alumnes de primer any per davant de la resta. 

5. Els instruments que l’Escola ofereix en préstec hauran d’estar en perfectes condicions en el moment del 

lliurament. 

6. S’estableix una fiança del 30% en funció del valor de l’instrument que caldrà fer efectiva en el moment 

del préstec. En cap cas aquesta fiança serà superior a 300€. 

7. Pel curs acadèmic en curs  s’estableixen les següents quotes mensuals que es cobraran en el rebut de 

cada mes : 

a. 4,50 € mensuals el 1r any  de préstec 

b. 6,00 € mensuals el 2n any de préstec 

c. 8,00 € mensuals el 3r any de préstec 

d. 10,00 € mensuals a partir del 4t any de préstec 

8. En el moment de retornar l’instrument, un cop finalitzat el préstec, es signarà una rescissió de contracte. 

Adjunta a aquesta rescissió, i per tal de retornar l’instrument en perfecte estat de condicions, l’usuari 

haurà de presentar: 

a. Instruments de vent: la factura conforme s’ha fet la revisió del mecanisme i estat de 

l’instrument. Aquesta revisió la durà a terme un luthier professional i el cost anirà a càrrec de 

l’usuari.  

b. Instruments de corda: En funció del que el professor aconselli tenint en compte l’estat de 

l’instrument, l’usuari haurà d’entregar un joc de cordes nou, encerdar l’arquet o fer la revisió 

pertinent. Aquesta revisió la durà a terme un luthier professional i el cost anirà a càrrec de 

l’usuari.  

9. En el cas que aquesta revisió o entrega de cordes noves no es faci en el moment de signar la rescissió de 

contracte, el titular del servei farà servir a tal efecte la fiança dipositada en el moment de la signatura 

del contracte. 

10. Si l’instrument s’entrega d’acord amb les condicions descrites en el punt 8, es procedirà a retornar el 

100% de la fiança dipositada. 

11. En el cas de pèrdua, robatori, desperfectes causats pel mal ús de l’instrument en préstec, l’alumne haurà 

d’indemnitzar l’escola amb el valor de l’instrument nou o lliurar-ne un altre de la mateixa marca, model, 

qualitat i característiques segons determini el centre.  
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12. A partir del segon any de préstec l’alumne haurà de fer-se càrrec de qualsevol posible desajust o 

desperfecte degut al desgast propi de l’instrument.  

 

Procediment d’assignació i entrega: 

1. L’Equip Directiu elaborarà un llistat d’alumnes que volen gaudir d’aquest servei en base a les sol·licituds 

recollides en la preinscripció. 

2. En el cas de que hi hagi suficients instruments per a les sol·licituds rebudes, els tutors convocaran a les 

famílies interessades per a la corresponent signatura de contracte i entrega de l’instrument. 

3. En cas de rebre més sol·licituds de les que podem atendre per volum del parc d’instruments, l’Escola 

articularà un sistema d’adjudicació en base a un sorteig. 

 

 


