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INTRODUCCIÓ A LES NOFC

1.1 Definició de Normes d’Organització i Funcionament de
Centre
Les normes d’organització i funcionament de centre de l’Escola i el Conservatori
Municipals de Música d’Igualada són una eina i un document de suport de l’activitat
educativa i artística de l’escola i el conservatori, en el qual es concreten:
 Elements necessaris per a l’organització i funcionament del centres
 Normes de participació en la vida del centres
 Mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets i deures de tota la comunitat
educativa.
 Mecanismes de correccions que corresponguin a les conductes contràries a les
normes dels centres
 Normes de convivència entre tots els col·lectius dels centres
Aquestes Normes d’organització i funcionament de centre són aprovades pels consells
escolars de l’escola i del conservatori.

1.2 Àmbit d’aplicació
Aquestes normes d’organització i funcionament de centre són d’aplicació per a tots els
òrgans dels centres educatius, per a tots els seus membres i sectors de la comunitat
educativa, per a totes les activitats que es portin a terme amb independència del lloc on
s’executin i per a les entitats i usuaris externs que fan ús de les instal·lacions.
En tot allò no previst en les Normes d’organització i funcionament de centre, s’aplicarà
la normativa vigent en cada moment.

1.3 Denominació i localització
Escola Municipal de Música/Conservatori Mestre Joan Just i Bertran
Passeig Verdaguer, 84-86 - 08700 – Igualada
Format per dos centres educatius que, en la mesura que es pot, comparteixen: òrgans
de direcció, d’organització pedagògica, claustre, PAS, AMPA, gestió, activitats docents,
documentació, espais i patrimoni.
 L’Escola de Música Municipal Mestre Joan Just i Bertran (codi de centre
08055427)
 El Conservatori de Música Mestre Joan Just i Bertran (codi de centre 08042561)

1.4 Titularitat
La titularitat de l’Escola i del Conservatori Municipals de Música d’Igualada és de
l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada (en endavant
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OAMEAI), organisme autònom de naturalesa administrativa, dotat de personalitat
jurídica, de l'Ajuntament d’Igualada.

1.5 Finalitat i funcions dels Centres
L’Escola de Música ofereix una formació musical que vol atendre la diversitat
d’interessos, expectatives i condicionants dels usuaris i de les usuàries. Té l’objectiu
d’afavorir l’accés, la participació, la sensibilització i l’expressió musical dels ciutadans i
ciutadanes d’Igualada i, si és el cas, de la seva comarca i entorn.
El Conservatori de Música ofereix una formació musical reglada —de grau
professional— que a través d’un desenvolupament obert, creatiu i innovador del
currículum prepara amb rigor i profunditat l’alumnat en la formació teòrica i pràctica de
la música a l’entorn d’un instrument de manera que, si és el cas, li permeti accedir als
estudis superiors de música amb una visió àmplia i oberta de diferents possibilitats
professionals.

1.6 Normatives per les quals es regeixen els Centres en
matèria d’ensenyaments
L’ Escola de Música es regeix per les normes legals que li són d’aplicació:








Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. LOE
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. LEC
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
LOMCE
Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de
dansa.
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de
la convivència en el centres educatius no universitaris de Catalunya.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius. DACE
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics
i del personal directiu professional docent.

Per les disposicions que les desenvolupin, pels Estatuts de l’OAMEAI, pel Projecte
Educatiu de Centre (PEC) i per aquestes Normes d’organització i funcionament de
centre (en endavant NOFC). En tot allò no previst per les presents NOFC és d’aplicació
la normativa que regula qualsevol aspecte en matèria d’educació, organització,
funcionament i convivència, sense que la present norma pugui contravenir les dictades
amb rang superior.
El Conservatori de Música es regeix per les normes legals que li són d’aplicació:



Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació LOE.
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. LEC
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Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
LOMCE
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de
la convivència en el centres educatius no universitaris de Catalunya.
Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de Grau
Professional.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius. DACE
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics
i del personal directiu professional docent.

Per les disposicions que les desenvolupin, pels Estatuts de L’OAMEAI, pel Projecte
Educatiu de Centre (PEC) i per aquestes NOFC. En tot allò no previst en les presents
NOFC és d’aplicació la normativa que regula qualsevol aspecte en matèria d’educació,
organització, funcionament i convivència, sense que la present norma pugui contravenir
les dictades amb rang superior.
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2 CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE
EDUCATIU
L’autonomia dels centres educatius abasta l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió de
recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió.
Els centres estan subjectes a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de
rendiments educatius de l’alumnat.
L’OAMEAI respecta i dóna suport a l’exercici de l’autonomia de l’escola i el
conservatori en el marc de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de
supervisió i control previstes a l’ordenament.
La Inspecció d’Ensenyament adequa les actuacions que li corresponen en l’exercici de
les seves funcions, al règim d’autonomia dels centres educatius i a l’assignació de
responsabilitats a la seva direcció.

2.1 Per orientar l’organització pedagògica
El funcionament acadèmic i pedagògic de l'Escola i el Conservatori Municipal de
Música s’estructurarà d’acord amb les finalitats dels estudis de cada un dels programes
oferts així com per la normativa vigent pels ensenyaments de grau professional.
En el marc de l’autonomia del centres, els criteris que regeixen l’organització
pedagògica dels ensenyaments de l’escola i el conservatori han de contribuir al
compliment dels principis del sistema educatiu:
La integració de l’alumnat procedent dels diversos col·lectius, en aplicació del principi
d’inclusió.
1. L’organització pedagògica orienta a desenvolupar les capacitats de l’alumnat
que els permeti la plena integració social i laboral, i la incorporació als estudis
superiors com a resultat de l’acció educativa. Entre d’altres, a través de l’acció i
coordinació tutorial.
2. La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball
quotidià al centre educatiu.
3. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual
per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de
compensació per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment
de l’excel·lència.
4. La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.
5. L’establiment de regles, basades en els principis democràtics, que afavoreixen
els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.
6. La implicació de les famílies en el procés educatiu.
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Així mateix els criteris d’organització pedagògica que s’imparteixen a l’escola i el
conservatori han de contribuir a:
a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de l’alumnat en el seu procés
educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en
l’educació dels seus fills i les seves filles.
b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits
d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés de l’alumnat.
c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats
que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per
aconseguir assolir amb èxit uns determinats resultats.
d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les
característiques i necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius
específics de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència
global dels elements educatius de la formació.
e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els
resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge
i els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per a cada
alumne/a, i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics de l’alumnat i
les fites que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes.
f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els
afers de la comunitat.
La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments té la finalitat prioritària de
garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada currículum,
així com la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat que pot comportar la
incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de mesures organitzatives i de gestió
específiques. Aquestes mesures poden afectar variables com l’ús del temps i dels espais,
l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al professorat, l’ús dels
recursos didàctics, la utilització de la biblioteca escolar i la formació del professorat, i
d’acord amb el que determinin els decrets d’ordenació curricular aplicables, la
distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos.

2.2 Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar
de la gestió del PEC
2.2.1 El projecte educatiu i el projecte de direcció
a) El projecte educatiu és la màxima expressió de la identitat de l’escola i el
conservatori i l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció,
atès que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període
de mandat de la direcció del centre, estableix les línies d’actuació prioritàries
que s’han de desenvolupar durant el període i formula propostes en relació a
l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu.
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b) El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions
generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el
projecte.
c) En l’actualització del projecte de direcció, en la renovació del mandat, es tenen
en compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial
que es consideren pertinents, sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de
noves, amb els indicadors corresponents, quan escaigui.

2.3 Projecte Educatiu de Centre
2.3.1 Definició del Projecte Educatiu de Centre
El projecte educatiu recull la identitat de l’escola i el conservatori, n’explicita els
objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de
la comunitat educativa i la relació entre l’escola i el conservatori amb l’entorn social.
Per definir o actualitzar el projecte educatiu, es tindrà en compte les característiques
socials i culturals del context escolar i de l’entorn cultural, i es preveurà les necessitats
educatives de l’alumnat.
El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb
els principis, valors, objectius i criteris educatius que l’escola i el conservatori
determinin en el seu projecte educatiu.

2.3.2 Aprovació del Projecte educatiu de Centre
La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professors, a
iniciativa del director o directora. L’aprovació del projecte educatiu correspon al
Consell Escolar.
El/la director o directora posa el projecte educatiu a disposició de l’OAMEAI, que en
pot requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament.
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3 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE
COORDINACIÓ
3.1 Finalitat
L’estructura d’organització i gestió de l’escola i el conservatori ha de permetre, dins el
marc del projecte educatiu:
a. L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica i la definició dels seus
objectius.
b. L’assoliment dels objectius pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i
la seva adequació a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.
c. La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió de l’escola i el
conservatori i l’exercici dels drets i deures dels membres que la componen.
d. La millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seva
avaluació.
e. La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent i
d’administració i serveis.

3.2 Aspectes generals
L’estructura d’organització i gestió de l’escola i el conservatori està formada per òrgans
de govern i de coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals.
Són òrgans de govern col·legiats de participació i de gestió de l’Escola i del
Conservatori: el Consell Escolar de l’Escola, el Consell Escolar del Conservatori i el
Claustre de professors comú als dos centres.
Atenent l’article 26 dels Estatuts de L’OAMEAI:
 Els òrgans de govern acadèmics dels centres educatius gestionats per
l’OAMEAI, seran els que s’estableixen per les NOFC i per la normativa vigent.
 Les funcions de cadascun, la forma d’elecció, la durada i la separació dels
càrrecs són els que s’estableixen per la normativa vigent.
 Els/les directors/es i els membres de l’equip directiu seran nomenats pel Consell
Rector.
 Els òrgans unipersonals, a l'efecte d'agilitar i millorar l'eficàcia de la gestió,
podran ser comuns per alguns dels centres.
Són òrgans de govern unipersonals de direcció el director o directora, el secretari o
secretària, el cap o la cap d’estudis, el coordinador o coordinadora de l’Escola de
Música, el coordinador o coordinadora del Conservatori i l’administrador o
administradora. El conjunt d’aquests òrgans unipersonals constitueix l’equip directiu.
Són òrgans de coordinació els departaments, els caps de departament, els coordinadors
de concerts i activitats de l’alumnat, els equips de treball pedagògics i organitzatius que
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es poguessin crear com també els coordinadors que en siguin responsables. La suma
dels diferents òrgans forma l’equip de coordinació acadèmica.
El claustre de professors i els equips de coordinació que se’n derivin, a l’efecte
d’agilitar i millorar l’eficàcia de la gestió, podran ser comuns per l’Escola i el
Conservatori.

3.3 Òrgans unipersonals de direcció
3.3.1 Director/a
El director o directora de l’escola i el conservatori, d’acord amb la normativa educativa
vigent, és el/la responsable de l'organització, el funcionament i l'administració del
centre, n'exerceix la direcció pedagògica i de gestió del personal.
El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic, de
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en
el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de
direcció aprovat. El seu perfil professional ha de ser d’una persona empàtica, amb visió
de futur i capacitat per solucionar les disfuncions, introduir línies d’innovació,
dinamitzar l’organització i donar resposta a les inquietuds de la comunitat educativa i
identificar objectius personals, professionals i educatius.

3.3.1.1 Nomenament
El director o directora el/la nomena el Consell Rector de l’OAMEAI.

3.3.1.2 Competències
1. Exercir les funcions de representació següents:
1.1. Representar els centres.
1.2. Exercir la representació de l'Administració educativa en els centres.
1.3. Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics dels
centres.
1.4. Traslladar les aspiracions i les necessitats dels centres a l’OAMEAI i vehicular
als centres els objectius i les prioritats de la titularitat.
2. Exercir les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:
2.1. Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i
adaptacions corresponents.
2.2. Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
2.3. Assegurar l'aplicació dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i
també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre
recollits en el projecte de direcció.
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2.4. Establir els elements organitzatius dels centres determinats pel projecte
educatiu.
2.5. Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la
relació de llocs de treball del centres i les modificacions successives.
2.6. Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs de treball.
2.7. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la
programació general anual.
2.8. Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte
educatiu
2.9. Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de
l'altre personal destinat als centres, amb l'observació, si escau, de la pràctica
docent a l'aula.
3. Exercir les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:
3.1. Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures
disciplinàries corresponents.
3.2. Assegurar la participació del consell escolar.
3.3. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si
s'escau, amb les associacions d'alumnes.
4. Exercir les funcions relatives a l'organització i la gestió dels centres:
4.1. Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament
del centre i dirigir-ne l'aplicació.
4.2. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el
projecte educatiu.
4.3. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa
vigent.
4.4. Visar les certificacions.
4.5. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel
secretari o secretària del centres.
4.6. Dirigir i gestionar el personal dels centres per garantir que compleix les seves
funcions.
5. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’OAMEAI,
l'ordenament i totes les relatives al govern dels centres no assignades a cap altre
òrgan.
6. El director o directora pot delegar en els membres de l'equip directiu les funcions
establertes pels apartats: 1, 2 (2.3 i 2.7), 3, 4 (4.1, 4.4, 4.5)
7. El director o directora respon del funcionament dels centres i del grau d'assoliment
dels objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcció, i ret
comptes davant el consell escolar, l’OAMEAI i l'Administració educativa
competent.
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3.3.2 Cap d’estudis
El Cap o la Cap d’estudis és l’òrgan unipersonal a qui correspon la planificació, el
seguiment i l’avaluació interna de les activitats docents ordinàries de l’escola i el
conservatori, i la seva organització i coordinació, sota el comandament de la direcció. El
seu perfil professional és d’una persona amb capacitat per a fomentar la participació
dels diferents sectors de la comunitat educativa, d’efectuar tasques d’orientació,
seguiment i d’adaptacions curriculars de l’alumnat i el professorat en relació als plans
d’estudis establerts en relació al Projecte educatiu del centre.

3.3.2.1 Nomenament
El Cap o la Cap el nomena el Consell Rector de l’OAMEAI a proposta de la direcció.

3.3.2.2 Competències
Té atribuïdes les següents competències:
Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre
les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la
direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment
de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat,
d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció.
 Coordinar les activitats escolars i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la
distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de
l’activitat acadèmica.
 Gestió de les guàrdies de professorat
 Coordinar la realització de les reunions d’avaluació.
 Coordinar l’ús amb caràcter ordinari dels espais docents.
 Atenció a les famílies i a l’alumnat.
 Gestió de compres.
 Dinamització de les xarxes socials del centre.
 Aquelles altres tasques que li siguin encomanades per la direcció.

3.3.3 Secretari/ària
El secretari o la secretària acadèmic/a és l’òrgan unipersonal a qui correspon dur a terme
la gestió de l’activitat administrativa d’àmbit pedagògic de l’escola i el conservatori,
sota el comandament de la direcció. El seu perfil professional ha de ser d’una persona
amb coneixement dels plans d’estudis i de la legislació vigent en els diferents àmbits
que correspongui i que estiguin relacionats amb l’activitat educativa de la Institució,
amb capacitat d’oferir suport acadèmic i administratiu a l’alumnat i personal docent i
discent dels centres i de dur a terme una gestió acadèmica i administrativa eficient a
partir d’un treball coordinat amb l’equip directiu i personal d’administració.
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3.3.3.1 Nomenament
El secretari o la secretària acadèmic/a el/la nomena el Consell Rector de l’OAMEAI a
proposta de la direcció.

3.3.3.2 Competències
Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la
direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que
li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió documental, dels recursos
materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que
prevegi el projecte de direcció.
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de
la secretaria del claustre i del Consell Escolar de l’escola i el conservatori, i d’aquells
altres òrgans col·legiats en què les normes d’organització i funcionament del centre així
ho estableixin.
 Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern dels centres i aixecar les
actes de les reunions que celebrin.
 Tramitar les certificacions i els documents oficials dels centres docents, amb el
vist-i-plau de la direcció.
 Col·laborar amb el/la cap d’estudis en el seguiment del compliment de la gestió
administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint
la seva adequació a les disposicions vigents.
 Col·laborar amb la supervisió de la documentació acadèmica dels alumnes a fi
que estigui completa i diligenciada d’acord amb la normativa vigent.
 Supervisar el procés d’arxiu dels documents dels centres, assegurar la unitat dels
registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiarlos.
 Coordinar l’ús dels espais
 Aquelles altres tasques que li siguin encomanades per la direcció.

3.3.4 Administrador
L’administrador o administradora és l’òrgan unipersonal a qui correspon dur a terme la
gestió de l’activitat administrativa d’àmbit econòmic de l’escola i el conservatori, sota
el comandament de la direcció. El seu perfil professional ha de ser d’una persona amb
capacitat per a liderar i responsabilitzar-se de diverses àrees funcionals de l’organització
a nivell administratiu i financer en correspondència al Projecte Educatiu del Centre,
promoure i acompanyar els canvis administratius i de gestió i contribuir a la resolució
de disfuncions a partir d’un treball en equip i accions creatives i innovadores.
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3.3.4.1 Nomenament
L’administrador o administradora el nomena el Consell Rector de l’OAMEAI a
proposta de la direcció.

3.3.4.2 Competències
Té atribuïdes les següents competències:
Correspon a l’administrador o administradora l’exercici de les funcions que li delegui la
direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que
li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió dels recursos econòmics,
d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció.
 Dur a terme la gestió econòmica dels centres, la comptabilitat que se’n deriva i
elaborar i custodiar la documentació preceptiva.
 Elaborar el Projecte del Pressupost corresponent a l’escola i el conservatori.
 Aquelles altres tasques que li siguin encomanades per la direcció.

3.3.5 Coordinador pedagògic de l’escola de música
És l’encarregat de col·laborar amb la direcció en la coordinació de les tasques que li
siguin proposades.

3.3.5.1 Nomenament
El coordinador pedagògic el nomena el Consell Rector de l’OAMEAI a proposta de la
direcció.

3.3.5.2 Funcions del coordinador pedagògic de l’escola de música







Mantenir la pàgina web de l’ECMMI
Coordinar les activitats de l’ECMMI incloses al Programa Aire de l’Ajuntament
d’Igualada
Gestionar les enquestes de satisfacció de la comunitat educativa dels centres
Gestionar Currículums rebuts
Coordinar els combos dels centres
Aquelles altres tasques que li siguin encomanades per la direcció.

3.3.6 Coordinador pedagògic del conservatori
És l’encarregat de col·laborar amb la direcció en la coordinació de les tasques que li
siguin proposades.

3.3.6.1 Nomenament
El coordinador pedagògic el nomena el Consell Rector de l’OAMEAI a proposta de la
direcció.
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3.3.6.2 Funcions del coordinador pedagògic del conservatori








Coordinar el PAS
Gestionar i atendre l’avaluació de GP
Coordinar les cambres dels centres
Promoure la vinculació dels alumni amb els centres
Coordinar els pianistes acompanyants
Activar el Pla d’Acció Tutorial
Aquelles altres tasques que li siguin encomanades per la direcció.

3.4 Òrgans col·legiats de participació
Són òrgans de govern col·legiats de participació i de gestió el Consell Escolar de
l’Escola, el Consell Escolar del Conservatori i el Claustre de professors comú als dos
centres.

3.4.1 Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de
l’escola i el conservatori.
Els diferents sectors de la comunitat educativa estaran representats en el Consell Escolar
tal com preveu la normativa vigent, mitjançant un procés democràtic.
Pel que fa als Consells Escolars de l’Escola i del Conservatori, i a les comissions que
se’n derivin:
 La representació dels dos centres podrà ser unipersonal en tots els sectors quan
es compleixin els requisits per poder-los representar.
 Les persones que representin els dos centres tindran dret a votar per cada centre

3.4.1.1 Composició
Consell Escolar de l’Escola
 El director o directora, que el presideix.
 El cap o la cap d’estudis.
 Un representant de l’Ajuntament.
 Sis representants del professorat escollits pel Claustre.
 Tres representants dels pares i mares de l’alumnat.
 Un representant de l’AMPA.
 Dos representants de l’alumnat majors d’11 anys.
 Un representant del personal d’administració i serveis.
 El secretari del centre, que actua com a secretari del consell,
amb veu i sense vot.
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 El director o directora, que el presideix.
 El cap o la cap d’estudis.
 Un representant de l’entitat titular.
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(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)

3.4.1.2 Competències
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de
tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament
i els resultats.
d) Participar en l’aprovació de les normes d'organització i funcionament i les
modificacions corresponents.
g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director
o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als
alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i
d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general de l’escola i
el conservatori i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
ll) Aprovar, si escau, les seves normes de funcionament. En allò que aquestes
normes ho estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de
l'Administració de la Generalitat.
El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions
específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha d'incorporar un
professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant
de les mares i els pares.

Elaborat: equip directiu
Aprovació Direcció - Consell Escolar: 27-10-2020

Pàgina 21 de 74

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE CENTRE

Passeig Verdaguer, 84-86
08700 Igualada
escola.musica@ajigualada.net
Tel. 938044155

L’elaboració i gestió del pressupost de l’escola i el conservatori és competència de
l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de l’equip directiu.

3.4.1.3 Funcionament
El funcionament del Consell Escolar i tot el que se’n deriva estarà d’acord amb allò que
estableixi la normativa vigent.
A l’efecte d’agilitar i millorar l’eficàcia de la gestió de l’escola i el conservatori, sempre
que el contingut de l’ordre del dia ho permeti, a les reunions de Consell Escolar es
podrà convocar a la vegada el Consell Escolar de l’Escola i el del Conservatori.
El Consell Escolar es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre i
extraordinàriament quan se’l convoqui.
Els membres del Consell Escolar deixaran constància de la seva assistència mitjançant
signatura en el full fet a l’efecte.

3.4.1.4 Renovació de les persones membres del consell escolar
a) Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents
sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix en la
corresponent norma vigent.
b) El Consell Escolar es renova per meitats de les persones representants electes de
cada sector cada dos anys, al primer trimestre del curs escolar. El Consell Escolar
renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.
Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del Consell
Escolar les convoca el/la director/a de l’escola de música i el conservatori amb
quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter
general el Departament d’Ensenyament.
c) Si es produeix una vacant en els sectors electes del Consell Escolar, aquesta
vacant serà coberta per:
 En cas que hi hagués candidats suplents, la vacant s’ocuparia per la següent
candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que la persona
mantingués els requisits que la van fer ser elegible com a representant.
 En cas que no hi hagués candidats suplents en les últimes eleccions al
Consell escolar en un determinat sector on hi hagués una vacant, es podria
convocar una votació durant el curs, entre el cens corresponent d’aquell
sector.
La nova persona membre es nomenarà pel temps que resti del mandat a la persona
representant que hauria causat la vacant.
d) La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es cessa en el càrrec que
comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser
elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.
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e) Els processos electius es desenvolupen en l’escola i el conservatori d’acord amb
les normes que aprovi el Consell Escolar a proposta de la direcció. En tot cas,
aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de
les diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran
presidides per la directora o persona de l’equip directiu que delegui, i han d’establir
un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i
el dia de les votacions.

3.4.1.5 Comissió permanent del Consell Escolar
La comissió permanent del Consell Escolar està formada per un grup reduït de membres
dels Consells Escolars de l’Escola de Música i del Conservatori.
Les decisions i acords presos es posaran en coneixement del Consell Escolar a la
propera reunió ordinària d’aquest òrgan que es dugui a terme.

Composició
Comissió Permanent de l’Escola de Música
 El director o directora, que el presideix.
 El cap o la cap d’estudis.
 Un representant del professorat escollit pel Claustre.
 Un representant dels pares i mares de l’alumnat.
 Un representant de l’alumnat major d’11 anys.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

El secretari o secretària no és membre de la Permanent del Consell Escolar, però hi
assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
Comissió Permanent Conservatori
 El director o directora, que el presideix.
 El cap o la cap d’estudis.
 Un representant del professorat escollit pel Claustre.
 Un representant dels pares i mares de l’alumnat.
 Un representant de l’alumnat

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

El secretari o secretària no és membre de la Permanent del Consell Escolar, però hi
assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

Competències


Tractar aspectes que li encomani el Consell Escolar, entre d’altres, i a petició de
l’Equip directiu, prendre les decisions oportunes en casos urgents que no puguin
esperar a la propera reunió ordinària del Consell Escolar.
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Funcionament



La comissió es reunirà sempre que sigui convocada per la direcció
En el cas d’haver d’aprovar activitats i sortides no previstes en l’anterior Consell
Escolar ordinari, o demanar parer respecte algun tema:
1. La consulta i la resposta es podrà fer mitjançant correu electrònic
2. Les activitats i les sortides s’aprovaran per majoria simple, en cas
d’empat el director o directora tindrà vot de qualitat.
3. El/la secretari/ària acadèmic/a deixarà constància de les respostes, les
transmetrà a direcció i posteriorment n’informarà al Consell Escolar en el
proper Consell ordinari.

3.4.2 Claustre del professorat
El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la
gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius de
l’escola i el conservatori.

3.4.2.1 Composició
Està integrat per la totalitat del professorat que hi presta serveis i el presideix el/la
director/a.

3.4.2.2 Competències
El claustre té les competències següents:
 Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
 Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial.
 Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes.
 Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i
els resultats
 Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
 Donar suport a l'equip directiu en el compliment de la Programació General del
Centre.
 Participar en els diversos grups de treball, equips de millora i comissions que
s’organitzin.
 Participar en les activitats extracurriculars que s’organitzin.
 Les que li atribueixin les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, en
el marc de l'ordenament vigent.
 Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

3.4.2.3 Funcionament
El funcionament del claustre i tot el que se’n deriva estarà d’acord amb allò que
estableixi la normativa vigent.
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El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre amb caràcter ordinari i
sempre que el convoqui el director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres.
És preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar.
L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres.
Els membres del claustre deixaran constància de la seva assistència mitjançant signatura
en el full fet a l’efecte.
El/la secretari/ària acadèmic/a de l’escola i el conservatori estén acta de cada sessió del
Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general
de l’escola i el conservatori.

3.5 Equip directiu
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’Escola Municipal de Música i del
Conservatori de Música.

3.5.1 Composició
L’Equip directiu l’integren el director o directora, el secretari o secretària, el cap o la
cap d’estudis i l’administrador o administradora.
Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu:
 En el cas que es prevegi una absència prolongada de la persona titular d’un
òrgan unipersonal de direcció del centre, el seu substitut, designat o designada
per exercir transitòriament les seves funcions, per la durada del nomenament,
tindrà els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular.
Tots els membres de l’equip directiu cessen en les seves funcions, a més de les causes
previstes en la normativa, quan es produeix la fi del mandat de la direcció.
El curs 19-20 era un curs electoral però, degut a la situació causada pel Coronavirus, el
procés de selecció a la direcció del centre ha quedat posposat i es prorroga la funció
d’aquest equip durant el curs 20-21.
Aquest curs desapareix el càrrec de sotsdirector o sotsdirectora que es transforma en una
coordinació pedagògica d’Escola i una altra de Conservatori.

3.5.2 Funcions
L’equip directiu té les següents funcions:
 Treballar de manera col·legiada a fi de facilitar els elements d’anàlisi i de
reflexió per a la presa de decisions en aquelles matèries que són competència de
la direcció.
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Elaborar la programació general de l’escola i el conservatori.
Elaborar la memòria anual de l’escola i el conservatori.
Impulsar i promoure les línies d’actuació de l’escola i el conservatori que es
concreten en els documents generals i estratègics, i que s’aproven en els òrgans
col·legiats de govern que correspongui.
Afavorir la participació de la comunitat educativa.
Establir els criteris per a l’avaluació interna de l’escola i el conservatori.
Coordinar les actuacions dels òrgans de coordinació de l’escola i el conservatori.

3.5.3 Funcionament
L’equip directiu es reuneix habitualment amb periodicitat setmanal i sempre que sigui
necessari. Ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de les seves
funcions, d’acord amb les instruccions del director o directora i les funcions
específiques legalment establertes.

3.6 Equip de caps de Departament
És l’òrgan de coordinació docent integrat pels caps de Departament de les diferents
especialitats i àrees docents de l’escola i el conservatori, i l’equip directiu.

3.6.1 Funcions
Són funcions de l’equip de caps de Departaments:
 Col·laborar amb l’equip directiu en l’establiment dels criteris generals entorn de
la línia pedagògica de l’escola i el conservatori, i elevar al Claustre les propostes
que correspongui per a la seva aprovació.
 Debatre i avaluar l’organització docent.
 Col·laborar amb l’Equip directiu en l’organització del funcionament ordinari del
curs acadèmic.
 Assessorar la direcció en tots els aspectes que aquesta determini.
 Realitzar totes aquelles tasques que el Claustre li encomani per aprofundir en la
reflexió i el debat entorn de la vida acadèmica.

3.6.2 Funcionament
L’equip de caps de Departament i el cap o la cap d’estudis es reuneix, ordinàriament,
seguint la periodicitat establerta al calendari de l’escola i el conservatori, i
extraordinàriament si se’ls convoca presidits per la Direcció . La seva presència pot ser
requerida a les reunions de l’equip de Coordinació acadèmica.

3.7 Equip de coordinació acadèmica
3.7.1 Composició
Està format per l’equip directiu, els caps de departament, els coordinadors de concerts i
activitats de l’alumnat, i altres càrrecs de coordinació que es puguin crear.
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3.7.2 Funcions
Són funcions de l’Equip de Coordinació acadèmica:
 Desenvolupar tasques concretes d’assessorament, organització i consulta a
petició de l’equip directiu que es realitzin durant el període escolar o no, ja
siguin de caràcter periòdic o anual o de nova realització.

3.8 Comissió de convivència*
3.8.1 Composició






La direcció, que podrà delegar determinades funcions en altres membres de
l’equip directiu.
Un representant de les famílies
Un representant del professorat
Un representant dels alumnes
El secretari o secretària acadèmic

3.8.2 Funcions






Fer el seguiment del Projecte de convivència i promoure la seva difusió.
Assessorar la direcció en la resolució dels expedients disciplinaris.
Analitzar les situacions conflictives que han esdevingut durant el curs escolar.
Valorar l’eficàcia del Projecte de convivència i modificar-lo en funció dels
resultats.
Recollir propostes i recomanacions per avançar en la millora del clima de
convivència escolar.

* Aquesta comissió entrarà en vigor un cop aprovat el projecte de convivència

3.9 Càrrecs de coordinació
3.9.1 Coordinador de concerts i activitats de l’alumnat
El/la Coordinador/a de concerts i activitats és nomenat/da a proposta de la Direcció i
depèn orgànicament de l’Equip directiu. Es reuneix periòdicament amb la direcció. La
seva presència pot ser requerida a les reunions de l’equip de Coordinació acadèmica.

3.9.1.1 Funcions
Són funcions del coordinador/a de concerts i activitats de l’alumnat:
a) Treballar en tot allò que faci referència als concerts d’alumnat
b) Donar cobertura informativa a totes les activitats que es realitzin dins o fora del
de l’escola i el conservatori mitjançant la premsa i d’altres mitjans de
comunicació.
c) Coordinar les activitats docents extraordinàries de l’escola i el conservatori a fi
que no interfereixin en les tasques diàries del professorat i dels alumnes.
d) Aquelles altres tasques que li puguin ser assignades per la Direcció.

Elaborat: equip directiu
Aprovació Direcció - Consell Escolar: 27-10-2020

Pàgina 27 de 74

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE CENTRE

Passeig Verdaguer, 84-86
08700 Igualada
escola.musica@ajigualada.net
Tel. 938044155

4 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
4.1 Organització del professorat
L’estructura organitzativa pel que fa a agrupaments del professorat és comuna pel que
fa a l’escola i el conservatori.

4.1.1 Departaments
Tenen per finalitat la de planificar, coordinar i desenvolupar les diferents activitats
docents pedagògiques i metodològiques. S’estructuren en diferents departaments, que
agrupen les especialitats i matèries que s’imparteixen. Els departaments exerceixen la
seva tasca sota la direcció del Cap de Departament. També es podrà crear el càrrec de
coordinador del Subdepartament en aquells casos en què les necessitats del servei ho
requereixin i formar equips docents per tal d’afavorir la col·laboració entre professorat
en el treball en equip.

4.1.1.1 Composició
Cada departament està integrat pel professorat de les especialitats i assignatures que
l’integren i per aquelles matèries i professorat que li siguin adscrits per la direcció.
D’acord amb la seva naturalesa, algunes matèries poden restar sense adscripció a un
departament concret, vinculades directament amb l’equip directiu. Els departaments i
les matèries adscrites, són els següents:
 Departament de Polifònics i Cant: piano, acordió, guitarra, orgue, clave i cant.
 Departament de Corda: violí, viola, violoncel i contrabaix.
 Departament de Jazz, Tradicional, Flamenc i Percussió: teclats i piano modern,
baix elèctric, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, percussió i bateria, cant
modern i saxo jazz.
 Departament de Vent: flauta dolça, flauta travessera, clarinet, oboè, fagot,
trompa, trombó, trompeta, saxòfon.
 Departament d’assignatures Col·lectives i Didàctica: llenguatge musical,
harmonia, conjunt coral i educació corporal.

4.1.1.2 Funcions
Les funcions dels departaments són:
a) Treballar per la solvència pedagògica i metodològica de les especialitats i de les
assignatures que els correspon.
b) Reflexionar i analitzar entorn de les metodologies i objectius docents a fi de
proposar les millores i renovacions pertinents de cara a un treball més adequat
amb els alumnes i aportar a l’Equip directiu criteris, opinions i propostes per al
millorament del centre.
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c) Promoure iniciatives en l’àmbit del perfeccionament pedagògic del professorat
del Departament.
d) Resoldre les qüestions puntuals que, proposades pel tutor, sorgeixin quant a la
marxa dels alumnes en l’aspecte pedagògic relacionat amb el desenvolupament
de l’especialitat.
e) Treballar conjuntament amb el/la Cap de Departament l’organització de la
docència i amb les persones responsables dels concerts pel que fa a
l’organització dels concerts d’alumnat.
f) Participar activament en l’elaboració del Projecte Curricular de Centre que
correspongui i aquells altres projectes i documents que ho requereixin.
g) Vetllar per la conservació, manteniment i ordre del material del departament.
h) Planificar i elaborar propostes i projectes a l’equip directiu sobre l’organització i
programació general de l’escola i el conservatori i per al desenvolupament de les
activitats escolars complementàries i de les extraescolars, que seran sotmeses a
l’aprovació del Consell Escolar.

4.1.1.3 Funcionament
El professorat de cada un dels departaments es reunirà en horari no lectiu i les reunions
seran convocades per la persona que exerceixi com a cap de departament.
L’assistència a les reunions és obligatòria per a tots els membres convocats.

4.1.2 Cap de Departament
El Cap o la Cap de departament és el càrrec de coordinació docent encarregat de dirigir i
coordinar el Departament. Serà proposat entre el professorat titular del departament
corresponent pel Cap o la Cap d’estudis al Director o Directora, prèvia consulta al
departament corresponent i a l’equip directiu i serà nomenat pel director o directora
desprès d’haver informat el Claustre. En absència del Cap de Departament les seves
funcions seran assumides per aquell membre del Departament a qui el cap de
departament delegui.

4.1.2.1 Funcions
Són funcions dels Caps de Departament:
a) Liderar el departament per tal que la tasca del grup de professorat s’adeqüi als
objectius de la PGAC en aquells que els correspongui i es requereixi des de
l’equip directiu.
b) Dinamitzar les reunions, canalitzar la informació que es generi i transmetre-la a
qui correspongui.
c) Participar en les reunions de Coordinació pedagògica que els correspongui i
vetllar perquè les decisions preses es duguin a terme.
d) Participar en les reunions de Coordinació pedagògica que els correspongui i
vetllar perquè les decisions preses es duguin a terme.
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e) Col·laborar amb el/la cap d’estudis a l’hora de planificar l’organització de les
f)
g)
h)
i)
j)

assignatures
Recollir les propostes de formació que li adrecin el professorat del departament i
passar-les a la direcció.
Recollir les propostes de material i adreçar-les al secretari acadèmic
Recollir la informació sobre els concerts d’alumnat i passar-la a la coordinació
de concerts
Vetllar per les sortides/intercanvis de l’alumnat d’assignatures afins al
professorat del departament
Distribuir, recollir i revisar els horaris i la documentació que genera
l’adjudicació, inici i desenvolupament de les assignatures i també durant i final

4.1.3 Comissions
Les comissions són petits grups de treball que es creen a proposta de l’equip directiu,
claustre, equip de coordinació acadèmica o altres òrgans col·legiats o unipersonals i
tenen la funció de treballar durant un període determinat en un tema que es considera
oportú.
Les comissions estaran formades pel personal docent o d’administració i serveis que
siguin afins o tinguin coneixements i vinculació amb el tema que es tracti.

4.2 Organització de l’alumnat
Criteris per l’organització dels grups d’alumnes
Tots els grups classe dels diferents ensenyaments que ofereix l’Escola i els dels 4
primers cursos del Conservatori disposen d’un/a tutor/a. Aquest tutor o tutora és el
professor o professora de llenguatge musical.
El/la tutor/a de l’alumnat de 5GP i 6GP serà el/la professor/a de la seva especialitat
instrumental.
En el cas d’alumnat que no té cap grup assignat el/la tutor/a serà el/la professor/a de
l’assignatura individual o bé de petit grup.
Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir l’atenció educativa general de
l’alumnat, directament i per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent,
també li pertoca la comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés
personal dels seus fills i filles.
Les limitacions quantitatives d’un grup/classe seran les establertes cada curs escolar pel
Consell Escolar a proposta de l’equip directiu.
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4.3 Atenció a la diversitat
Els diferents programes educatius de l’Escola de Música ofereixen als/usuaris/es
diferents propostes de formació per tal que responguin a diversitat de ritmes
d’aprenentatge i també d’expectatives i condicionants socials.

4.4 Acció i coordinació tutorial
L’acció tutorial és un element essencial per garantir el seguiment de l’aprenentatge,
establir les estratègies que permetin la correcta solució als problemes de l’educació,
facilitar l’orientació dels alumnes en l’assumpció de les etapes futures de l’aprenentatge
i la necessària comunicació entre l’equip docent i les famílies de l’alumnat.
La singularitat de l’educació musical (individualització de determinades àrees
d’aprenentatge, adquisició de destreses específiques, necessitat d’una elevada
responsabilitat i auto–disciplina en l’estudi individual, correspondència amb els estudis
generals...) fa que sigui del tot necessari posar un èmfasi especial en tot allò que es
refereix a la tutoria.
Tot i que l’acció tutorial s’exerceix de manera col·legiada, la responsabilitat de la
tutoria recau generalment en el professorat de la classe col·lectiva (conjunt vocal). En el
cas de no cursar assignatures col·lectives, la tutoria l’exerceix el professorat de les
assignatures individuals o de petit grup.
El professorat/tutor dels diferents grups de l’alumnat és el responsable de coordinar i
liderar les trobades amb el professorat de les assignatures que cursa l’alumnat. El cap o
la cap d’estudis i el cap o la cap del departament d’assignatures col·lectives
organitzaran trobades de professorat dels diferents programes educatius.

4.4.1 Finalitat de l’acció tutorial







Donar suport i orientar acadèmicament l’alumnat.
Tenir ordenada i completa la informació referent a l’alumnat.
Responsabilitzar-se en les sessions d'avaluació del propi alumnat, a la Junta
d’Avaluació, sota la coordinació del cap o la cap d'estudis.
Establir contactes periòdics amb els/les diferents professors/es que intervenen en
el procés pedagògic de cada alumne/a.
Reunir-se periòdicament amb els pares i mares o tutor/a legal de l’alumnat i
sempre que les circumstàncies ho requereixin.
Lliurar i comentar els informes d'avaluació als pares i mares o tutor/a legal dels
alumnes i/o a l’alumnat.
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5 DE LA CONVIVÈNCIA
L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. Tots els
membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar, i el
deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conductes.

5.1 Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals
5.1.1 Mesures de promoció de la convivència
Tots els col·lectius esmentats en les NOFC fomentaran la convivència acurada entre les
persones i el respecte envers les instal·lacions i equipaments de l'edifici. En casos de
comportaments impropis i negligents observats de forma reiterada, es donarà compte
d'aquests al Consell Escolar que decidirà les mesures a prendre en cada cas.
Tots els col·lectius podran proposar suggeriments per millorar el funcionament de
l’escola i el conservatori, mitjançant els canals previstos i redactats en les NOFC.
El personal i els usuaris de l’escola i el conservatori respectaran els horaris d'obertura i
tancament de l'edifici, i l'horari de disponibilitat de les aules i la resta d'espais.
L'Equip directiu promourà la col·laboració en tots els àmbits possibles dels diversos
col·lectius que formen part de l’escola i el conservatori.

5.2 Mediació escolar
La mediació escolar és un procediment per a la prevenció i la resolució de conflictes
que es poden produir en el marc educatiu, i la seva finalitat és donar suport a les parts
del conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.
Ateses les característiques de l’escola, el conservatori i de la seva comunitat educativa,
la mediació escolar es desenvoluparà en tots aquells casos en què es detecti la seva
necessitat.

5.3 Règim disciplinari de l'alumnat
Es tipificaran com a faltes els fets de conducta que atemptin contra les pautes generals i
bàsiques de convivència. La determinació de la gravetat o d’una falta es farà considerant
la intenció, el coneixement, l’edat, la responsabilitat o qualsevol altra circumstància que
n’atenuï o n’agreugi l’acció.
Faltes lleus/greus
 La inassistència a classe de dues setmanes sense justificació.
 Els retards a l’entrada de classe sense justificació
 Discussions o baralles dins del recinte escolar entre els companys.
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 Manca d’atenció a les explicacions del professor, amb distorsió del normal
funcionament de la classe.
 Ús indegut del mòbil
 Anar amb patinet, monopatí o similar dins de l’escola i/o entrar-lo a l’aula.
 La manca de normes elementals d’higiene i educació.
 L’incompliment de l’horari dins la jornada escolar.
 L’assistència a classe sense el material escolar necessari.
 L’absència no justificada en una activitat extraordinària (concert, activitat
d’avaluació, etc.).
 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat
escolar, que no constitueixi falta molt greu.
Les faltes lleu podran ser considerades greus en funció del grau i circumstàncies que
s’han produït.
Les sancions per faltes lleus/greus podran ser:
 Amonestació oral. Qualsevol professor/a i membre del PAS del centre té potestat
per aplicar una amonestació oral.
 Compareixença davant del/la cap d’estudis o el/la director/a del centre.
Qualsevol professor/a i membre del PAS del centre pot requerir que un/a
alumne/a comparegui davant del/la cap d’estudis o el/la director/a del centre.
 Amonestació escrita.
 Restitució del material deteriorat, si calgués.
Els procediments a seguir en el cas de detectar conflictes lleus/greus es troben a les
actuacions per gestionar els conflictes amb voluntat d’entesa i resolució del punt 4
Objectius específics. Indicadors i àmbit d’actuació: Aula, centre i entorn del
projecte de convivència.

5.3.1 Conductes sancionables (art. 37.1 LEC)
Faltes i sancions relacionades amb la convivència
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu
les conductes següents:
 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat
personal.
 L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre,
la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació
de personalitat en actes de la vida escolar.
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Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials
per a la salut, i la incitació a aquests actes.
La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.

2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin discriminació
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats s'han de considerar especialment greus.

5.3.2 Sancions imposables (art. 37.3 LEC)
Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per
l'apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o
complementàries o la suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en
tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la
finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació
definitiva per a cursar estudis al centre.

5.3.3 Competència per imposar les sancions (art. 25 DACE)
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat
a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat
social per al centre i, en el seu cas, el rescabalament de danys que es puguin establir de
manera complementària en la resolució del mateix expedient.

5.3.4 Prescripcions (art. 25.5 DACE)
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o
tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el Consell Escolar pot revisar la
sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents
davant el president de l’OAMEAI. En qualsevol cas, la direcció del centre ha
d’informar periòdicament el Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes
i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de
la seva comissió i de la seva imposició.

5.3.5 Graduació de les sancions - Criteris (art. 24.3 i 4 DACE)
Mesures correctores i sancionadores
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a
l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents:
 Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.
 La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
 La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat
i de la resta de l’alumnat.
 L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc
de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la
sanció de manera compartida.
 La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.

Elaborat: equip directiu
Aprovació Direcció - Consell Escolar: 27-10-2020

Pàgina 34 de 74

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE CENTRE


Passeig Verdaguer, 84-86
08700 Igualada
escola.musica@ajigualada.net
Tel. 938044155

La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

5.3.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes
(art. 25 DACE)
Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la
convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de
manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció
imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del
reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i,
en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

5.3.7 Responsabilitat per danys (art. 38 LEC)
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o
el material del centre o en sostreguin material hauran de reparar els danys o restituir el
que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells
mateixos, als pares, mares o tutors, tutores legals en els termes que determina la
legislació vigent.

5.3.8 Faltes d’assistència a classe
Els estudis que s’ofereixen a l’Escola Municipal de Música/Conservatori d’Igualada són
de caràcter presencial i per aquest motiu l’assistència és obligatòria.
L'acumulació de faltes d'assistència per part de l'alumne serà objecte d'especial atenció
per part de tutories, equips docents i equip directiu, i es buscaran totes les estratègies per
tal d’abordar el problema des de tots els punts de vista.
L’alumnat que superi el 25% d’absència a les assignatures que està matriculat perdrà el
dret a gaudir de les bonificacions econòmiques a les que pugui tenir dret.
Pel que fa als estudis de grau professional de música, l’assistència requerida per tenir
dret a l’avaluació de cada assignatura cursada a la convocatòria de juny ha de ser d’un
75% de les hores curriculars previstes a dita assignatura.
L’assistència requerida per tenir dret a l’avaluació a la convocatòria de setembre ha de
ser d’un 40% de les hores curriculars previstes a cada assignatura.
En tots els cassos, el control de l’assistència serà efectuat pel professorat de les diferents
assignatures i quedarà registrat mensualment en els documents compartits de registre
d’assistència de manera que se’n pugui fer el seguiment corresponent des del cap o la
cap d’estudis i prendre les mesures correctives que correspongui.
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5.3.9 Ús del mòbil a classe
Els darrers anys han portat l’aparició de nous hàbits i conductes vinculades a l’ús de
tecnologies TIC. En especial, l'ús del mòbil s'ha convertit en omnipresent. La massiva
incorporació d'aquest aparell en la vida quotidiana de la societat convida a diverses
consideracions i a regular-ne el seu ús.
Es permet l’ús del mòbil:
 L’alumnat pot fer ús del mòbil com a eina de suport i de treball, sempre que el
professorat ho indiqui
 El professorat pot fer ús del mòbil com a eina administrativa i de complement
pedagògic

5.3.10

Bicicletes, patinets, monopatins i similars...

És freqüent que una part de l’alumnat vingui a l’escola amb bicicleta, patinet monopatí
o similar...
 Les bicicletes s’han de deixar al pati, a la zona reservada a aquest efecte.
 No es pot anar amb patinet, monopatí o similar dins l’escola.
 Els patinets, monopatins i similars s’han de deixar a l’aula 005.
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6 DE L’ALUMNAT, DEL PROFESSORAT I DEL
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
6.1 De l’alumnat
6.1.1 Dels drets (art. 21 LEC)
Drets de l’alumnat
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació
integral i de qualitat.
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació
orgànica del dret a l'educació, tenen dret a:
a) Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme
d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de
diàleg i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui
donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o
accident.

6.1.2 Dels deures (art. 22 LEC)
Deures de l’alumnat
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures
següents:
a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
c) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.
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2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les
obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

6.2 Del professorat
Les relacions laborals del professorat es regiran pel que disposa el conveni col·lectiu de
l'Ajuntament d'Igualada i els seus Organismes Autònoms, i per les normatives d’ordre
intern que es dictin.
L’horari lectiu del professorat, a l’escola de música / conservatori es distribuirà entre les
11 h. i les 21 h. de dilluns a divendres.
L’horari de les tasques lectives que s’efectuïn fora del centre es podrà adaptar segons
l’horari del lloc on s’efectuïn les tasques.
Les excepcions hauran de tenir la conformitat de l’Equip Directiu.

6.2.1 Horari del professorat
1. Les hores lectives i no lectives s’han de realitzar en el centre i el/la professor/a
en deixarà constància en el seu full d’horari.
2. En l’horari lectiu que quedi sense omplir, el professorat ha de fer-se càrrec
d’aquells alumnes que restin en llista d’espera i que s’hagin matriculat en el
termini establert. En cas que, tot i així, el professor/a a finals d’octubre tingui
30’ o més disponibles s’acordarà amb direcció les tasques que realitzarà en
aquestes hores.
3. L’horari lectiu del professorat que imparteixi assignatures de caràcter
col·lectiu, serà fixat des de direcció i consensuat amb el departament
corresponent.

6.2.1.1 Hores no lectives fixades des de l’escola i el conservatori
1. Part de l’horari no lectiu es destinarà a reunions de departament, d’equips de
treball, claustres, juntes d’avaluació i altres reunions, per tal de facilitar la
coordinació entre el professorat, respectant els dies lectius de la majoria
dels/les professors/es.
2. Un percentatge de les hores no lectives del professorat contractat a més de
mitja jornada es destinarà a hores de guàrdia per tal de garantir l’atenció
pedagògica d’aquells alumnes que, per les seves característiques, han de
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romandre al Centre i que, per absència del seu/va professor/a per motiu de
força major, no puguin efectuar la seva classe normal.

6.2.1.2 Distribució de la jornada laboral
Per tal de facilitar la tasca organitzativa d’espais, instruments, assignatures, etc. durant
el segon trimestre es demanarà al professorat les opcions de jornada laboral que
disposaran el següent curs escolar per a la realització de la seva docència.
Abans del 30 de juny, s’acordarà i es comunicarà l’opció més adequada a les necessitats
pedagògiques i organitzatives de l’escola i el conservatori per al següent curs escolar.

6.2.1.3 Canvis puntuals d’horaris i dies lectius
En el cas d’haver de canviar un horari o dia lectiu de manera puntual, el professorat,
abans de concertar en ferm el dia i l’horari amb l’alumnat, haurà de:
 demanar prèviament a consergeria la disponibilitat d’aules
 detallar els dies i horaris canviats a l’imprès de recuperació de classes.
 donar el full al cap d’estudis
 avisar personalment a l’alumnat

6.2.1.4 Absències
Totes les absències s'han de registrar i detallar en l’imprès normalitzat i destinat a
aquesta funció.
Si per causa de força major es produeix una absència imprevista per part del professorat,
aquesta s’ha de comunicar directament a l’equip directiu.

6.2.2 La funció docent (art. 104 LEC)
1. El professorat és l’agent principal del procés educatiu en els centres.
2. El professorat té, entre altres, les funcions següents:
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els
mòduls que tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes
que regulen l'atribució docent.
b) Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes.
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge.
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el
procés educatiu.
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin
encomanades.
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g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin
encomanades.
h) Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos
d'ensenyament.
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del
recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral.
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i
dominar com a eina metodològica.
3. Les funcions que especifica l'apartat 2 s'exerceixen en el marc dels drets i els deures
establerts per les lleis.
4. L'exercici de la funció docent comporta el dret de participar en els òrgans del centre,
d'acord amb el que estableixen les lleis.
5. La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de
coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i
ha d'incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els
professionals d'atenció educativa i del treball en equip.

6.2.3 Dels Drets (art. 29 LEC)
Drets i deures del professorat en l'exercici de la funció docent
1. El professorat, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics
següents:
a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104, en el
marc del projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent.

6.2.4 Dels Deures (art. 29 LEC)
2. El professorat, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics
següents:
a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte,
tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una
societat democràtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives
necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.
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6.3 Del personal d’administració i serveis
Formarà part del personal d’Administració i Serveis (PAS), el personal de consergeria,
el personal de secretaria.
Les relacions laborals d’aquest col·lectiu es regiran d’acord amb el conveni col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament d’Igualada i per la legislació pertinent en el cas del
personal funcionari.
En ambdós casos les tasques del personal d’administració i serveis són regulades en
aquestes NOFC.
Un/a membre de l’equip directiu que designi la direcció exercirà la gestió d’aquest
personal.

6.4 Les tasques del personal de consergeria són















Vigilància del centre durant l’horari d’obertura al públic, obrir i tancar el centre.
Controlar l’accés al centre dels usuaris, vetllar per l’ordre en els passadissos i
altres recintes.
Encarregar-se del control de préstec de les aules d’estudi del centre.
Recepció, telefonia i atenció al públic.
Copisteria.
Tenir cura i dur a terme el manteniment i l’endreça de les instal·lacions,
mobiliari i material propi del centre, donar compte a l’equip directiu dels
desperfectes i anomalies que es detectin.
Vetllar pel bon funcionament dels serveis de calefacció, llum i aigua de l’edifici
i controlar el estocs dels productes d’ús col·lectiu, tenir cura de la farmaciola.
Missatgeria
Adequació de les aules en funció del seu ús
Trasllat d’instruments
Préstec d’instruments
Mantenir l’ordre i controlar el préstec a la biblioteca
Tenir cura de les plantes situades als espais comuns del centre
Altres tasques que siguin encomanades per la direcció.

6.5 El personal de neteja
Aquest servei és extern i està contractat per l’Ajuntament d’Igualada, és responsable de:
 Neteja de l’edifici i del material existent
 Endreça del material ( cadires, pissarres, ...)
 Altres tasques que siguin encomanades per la direcció.

6.6 Són funcions del personal de secretaria i administració



Recepció i atenció al públic
Tasques del procés de matriculació

Elaborat: equip directiu
Aprovació Direcció - Consell Escolar: 27-10-2020

Pàgina 41 de 74

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE CENTRE






Passeig Verdaguer, 84-86
08700 Igualada
escola.musica@ajigualada.net
Tel. 938044155

Elaboració de rebuts mensuals
Col·laborar amb el secretari acadèmic o la secretària acadèmica, el cap o la cap
la cap d’estudis i realitzar totes les tasques derivades de la gestió acadèmica de
l’alumnat
Col·laborar amb el/la administrador en la gestió de la facturació de l’escola i el
conservatori.
Realitzar tasques derivades d’afers propis de la gestió administrativa de
documentació laboral del personal
Altres tasques que siguin encomanades per la direcció.
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7 COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS
DE LA COMUNITAT ESCOLAR
7.1 Qüestions generals
La comunitat educativa de l’escola i el conservatori, és integrada pels alumnes, mares,
pares o tutors, personal docent, personal d'administració i serveis del centre, i la
representació municipal. La participació col·lectiva dels diferents sectors es concreta a
través del consell escolar.

7.2 Informació a les famílies
Es considera pare o mare d’alumne/a la persona física que, en qualsevol moment,
exerceix la pàtria potestat sobre l’alumne/a. La representació poden exercir-la, tant la
mare com el pare, llevat de sentència judicial. En cas d’absència del pare i la mare,
exercirà aquesta funció el tutor legal de l’alumne/a.
Participació de les famílies en el procés educatiu:
Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la
legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre:
 El projecte educatiu.
 El caràcter propi del centre.
 Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
 Les normes d'organització i funcionament del centre.
 Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis
que s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a
les famílies, l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta
d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.
 La programació general anual del centre.
 Les beques i els ajuts a l'estudi.
Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre
informació sobre l'evolució educativa de llurs fills menors d’edat. Amb aquesta finalitat,
s’han de preveure els mitjans necessaris perquè el centre, el professorat i altres
professionals ofereixin assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per
mitjà de la tutoria. Pel que fa a l’alumnat major d’edat, les famílies podran rebre
informació previ consentiment i sol·licitud per escrit del seu fill o filla.
L’alumnat que en el moment de la matriculació no sigui major d’edat podrà, quan arribi
a la majoria d’edat, autoritzar que la seva família rebi informació del centre referent al
seu procés educatiu i sol·licitar que se li faci arribar aquesta informació.
L’alumnat major d’edat podrà modificar aquesta petició en qualsevol moment del curs.

Elaborat: equip directiu
Aprovació Direcció - Consell Escolar: 27-10-2020

Pàgina 43 de 74

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE CENTRE

Passeig Verdaguer, 84-86
08700 Igualada
escola.musica@ajigualada.net
Tel. 938044155

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el
caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs
fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat
escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar i dels
altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia.
Des de l’escola i el conservatori es promourà, en el marc de les seves competències, les
mesures adequades per a facilitar l'assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i
l'assistència de llurs representants als consells escolars i als altres òrgans de
representació en què participin.

7.3 Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA)
1. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir
associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l'educació, per les
normes reguladores del dret d'associació, per les disposicions establertes per aquesta llei
i les normes de desplegament i pels estatuts de l'associació.
2. Les associacions de mares i pares d'alumnes tenen per finalitat essencial facilitar la
participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes
per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de les dites associacions.
3. El centre ha d'establir el procediment per a la participació de les associacions de
mares i pares d'alumnes més representatives en els òrgans col·legiats dels centres

7.4 Carta de compromís educatiu. (art. 7 DACE)
La Carta de Compromís Educatiu és una eina de diàleg entre les famílies de l’alumnat
menor d’edat / alumnat major d’edat i els professionals de l’educació, amb la finalitat
d’afavorir l’èxit educatiu. En aquest compromís s’hi expressen els objectius per assolir
un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.
Mitjançant la Carta de Compromís Educatiu es vol potenciar la participació de les
famílies de l’alumnat menor d’edat en l’educació dels seus fills i filles, i la participació
de l’alumnat major d’edat en la pròpia educació ja que l’educació és el resultat de
l’esforç conjunt de tots els sectors.
El Consell Escolar del centre va aprovar les cartes de compromís educatiu el 13/7/16
(annexos 1 i 2).
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8.1 Taxes
Les taxes a que es fa referència en el contingut d’aquestes NOFC són:
 Les que aprova i publica l’Ajuntament d’Igualada, a les ORDENANCES FISCALS
I NORMES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS vigents.

8.2 Matriculació a l’Escola de Música
8.2.1 Admissió
El centre regula l'admissió de matrícula segons l’oferta i els criteris aprovats per
l’OAMEAI amb caràcter previ a l'obertura dels períodes de matriculació.

8.2.2 Condicions per poder formalitzar la inscripció i la
matrícula





Presentar, degudament emplenat, l’imprès de matrícula en els terminis fixats
Complir els requisits acadèmics necessaris
Pagar els drets que això comporta
Estar al corrent del pagament de les taxes del curs anterior

8.2.3 Taxes i imports de matriculació
 La matriculació a l’Escola de Música és definitiva un cop s’han publicat els
llistats d’alumnat admès.
 L’import de la matrícula i de les mensualitats que s’aplicarà pel fet de sol·licitar
l’alta al centre, es publica a l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de
serveis culturals, educatius i de lleure de l’Ajuntament d’Igualada. Sol·licitar
l’alta pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop
formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne causa
baixa.
 Els alumnes ja matriculats al centre tenen prioritat de matriculació a l’any
acadèmic següent, en les mateixes assignatures que estiguin cursant

8.2.4 Bonificacions econòmiques
 Les bonificacions econòmiques per diferents conceptes i circumstàncies
s'establiran segons les ordenances municipals vigents que estableixi
l'Ajuntament d'Igualada
 Per gaudir de les bonificacions econòmiques que per diferents conceptes i
circumstàncies s’estableixin segons les ordenances municipals de l’Ajuntament
d’Igualada, és imprescindible que l’alumne/a assisteixi al 75% de les hores
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establertes en les assignatures del programa educatiu en el qual estigui
matriculat/da.

8.3 Baixes a l’Escola de Música
L’alumnat podrà causar baixa com a tal per causa forçosa o voluntària.
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre,
mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, que hauran de signar els pares, mares o
tutors en el cas d’alumnat menor d’edat. Cal fer aquest tràmit abans del dia 15 de cada
mes per tal que pugui tenir efectes a partir del dia 1 del mes següent.
Si la baixa voluntària és formulada amb posterioritat a la data que figura a les
Ordenances Fiscals i Normes Reguladores dels Preus Públics vigents de l’Ajuntament
d’Igualada no es tindrà dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin
per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars
excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent.
En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà
la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de
pagament.

8.4 Matriculació al Conservatori de Música
8.4.1 Admissió
L’accés al Conservatori de grau professional està regulat segons la normativa vigent per
la prova d’accés que cada any fa pública el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

8.4.2 Condicions per poder formalitzar la inscripció i la
matrícula
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estableix cada any el
calendari d’inscripcions, prova d’accés i matrícula als conservatoris de grau
professional, prèvia superació de dita prova d’accés.
Per tal de formalitzar la matrícula cal:
 Pel que fa a l’any d’ingrés; presentar, degudament emplenat, l’imprès de
matrícula en els terminis fixats. En els cursos que segueixen la matriculació és
automàtica si no es produeix una baixa voluntària o forçosa.
 Complir els requisits acadèmics necessaris
 Pagar els drets que això comporta
 Estar al corrent del pagament de les taxes del curs anterior

8.4.3 Taxes i imports de matriculació
 La matriculació al Conservatori de Música és definitiva un cop s’han publicat
els llistats definitius d’alumnat admès.
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 L’import de la matrícula i de les mensualitats que s’aplicarà pel fet de sol·licitar
l’alta al centre, es publica a l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de
serveis culturals, educatius i de lleure de l’Ajuntament d’Igualada. Sol·licitar
l’alta pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop
formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne causa
baixa.

8.4.4 Bonificacions econòmiques
 Les bonificacions econòmiques per diferents conceptes i circumstàncies
s'establiran segons les ordenances municipals vigents que estableixi
l'Ajuntament d'Igualada
 Per gaudir de les bonificacions econòmiques que per diferents conceptes i
circumstàncies s’estableixin segons les ordenances municipals de l’Ajuntament
d’Igualada, és imprescindible que l’alumne/a assisteixi al 75% de les hores
establertes en les assignatures del programa educatiu en el qual estigui
matriculat/da.

8.5 Baixes al Conservatori de Música
L’alumne podrà causar baixa com a tal per causa forçosa o voluntària.
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre,
mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, que hauran de signar els pares o tutors en
cas dels alumnes menors d’edat. Cal fer aquest tràmit abans del dia 15 de cada mes per
tal que pugui tenir efecte a partir del dia 1 del mes següent.
Si la baixa voluntària és formulada amb posterioritat a la data que figura a les
Ordenances Fiscals i Normes Reguladores dels Preus Públics vigents de l’Ajuntament
d’Igualada no es tindrà dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin
per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars
excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent.
En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà
la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de
pagament.

8.6 Visites dels pares, mares i tutors/es
Els/les pares, mares i tutors/es de l’alumnat poden concertar horaris d’entrevista amb el
professorat de les diferents matèries a les quals estigui matriculat/da els/les seus fills/es.
Per tal de no interferir en els horaris de classe, la sol·licitud d’entrevistes cal fer-les a
través de secretaria o consergeria.
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8.7 Activitats complementàries i extraescolars
Són activitats que poden afectar el desenvolupament de l’horari marc i de les activitats
normals, siguin dins o fora del centre.

8.7.1 Sortides escolars
Les activitats complementàries i extracurriculars seran proposades pels departaments o
per l’equip directiu i s’inclouran a la programació anual que es presentarà a inici de curs
al Consell Escolar. A començament de cada trimestre s’informarà al Consell Escolar de
totes les activitats del trimestre i es sotmetran a la corresponent aprovació.
L’assistència de l’alumnat és obligatòria per a totes les sortides, havent de justificar
l’absència l’alumnat que no hi assisteixi.
Les absències reiterades i no justificades a les activitats complementàries referides als
conjunts instrumentals o a les activitats de grup podran ser motiu d’expulsió del conjunt
o grup si així ho acorda el consell escolar a proposta de l’equip directiu.
L’alumnat menor d’edat haurà de disposar de la corresponent aprovació familiar i si no
la presenta no podrà participar en l’activitat.
Com indica la normativa vigent, a les sortides escolars hi haurà d’haver 1 professor/ora
per cada 10 alumnes i no es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants.
En funció de l’activitat, aquesta podrà començar al lloc on s’ha de dur a terme.
Per defecte, l’alumnat que hagi de participar com a instrumentista en concerts, trobades,
sortides etc., fora de l’escola haurà de dur el seu faristol.

8.8 De les absències
Els estudis que es realitzen a l’Escola i al Conservatori Municipal de Música són de
caràcter presencial tret d’aquelles matèries que la Programació Anual de Centre
determini per a cada curs acadèmic que poden tenir altres règims de docència i
assistència.
L’alumnat que superi el 25% d’absència a les assignatures que està matriculat perdrà el
dret a gaudir de les bonificacions econòmiques a les que pugui tenir dret.
Pel que fa als estudis de grau professional de música, l’assistència requerida per tenir
dret a l’avaluació a la convocatòria de juny ha de ser d’un 75% de les hores curriculars
previstes a cada assignatura.
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L’assistència requerida per tenir dret a l’avaluació a la convocatòria de setembre ha de
ser d’un 40% de les hores curriculars previstes a cada assignatura.
En tots els cassos, el control de l’assistència serà efectuat pel professorat de les diferents
assignatures i quedarà registrat mensualment en els documents compartits de registre
d’assistència de manera que se’n pugui fer el seguiment corresponent des del/la cap
d’estudis i prendre les mesures correctives que correspongui.

8.9 Horaris del centre
De setembre a juny: dilluns a divendres d’11h a 21:45h.
Setmana Santa i Nadal: tancat
Juliol: l’horari es farà públic la última setmana de juny
Agost: tancat

8.9.1 Condicions d’accés
Amb caràcter general s’estableix:
 Els gossos tenen permesa l’entrada al centre sempre que els seus amos els portin
lligats i que la seva actitud sigui tranquil·la.
 Les bicicletes s’han de deixar al pati, a la zona reservada a tal efecte.
 Els patinets, monopatins i similars s’han de deixar a l’aula 005.

8.10 Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de
l’alumnat a la sortida del centre
Tenint en compte la tipologia i dinàmica horària de les classes, els familiars o persones
que recullen l’alumnat igual o menor de 6 anys han d’estar a l’escola a la sortida de les
classes ja que el professorat ha de continuar el seu horari docent amb altres alumnes.
En el cas que les persones que recullen l’alumnat no puguin ser a la sortida de classe a
l’horari establert, cal que ho comuniquin al professorat per tal que l’alumne/a romangui
a l’aula fins que els familiars o acompanyants el recullin. Per aquest motiu i si no s’ha
fet aquella comunicació, el professorat deixarà sortir de l’aula als seus alumnes una
vegada s’acabi la classe.
En el cas dels nens i nenes de Beceroles i MusicArt, l’alumnat romandrà a l’aula amb
el/la seu professor/a fins que els pares, mares o acompanyants els recullin.

8.11 Seguretat, higiene i salut
Protocol a seguir en cas d’accident d’un/a alumne/a, aprovat en el Consell Escolar
15/4/2010:
A secretaria es centralitzaran els comunicats dels pares, mares o tutors en relació a
l’alumnat de risc i els protocols a seguir en cada cas concret.
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Pel que fa a la resta de l’alumnat, no es donaran calmants ni altre tipus de medicaments.
En cas que un alumne o alumna pateixi un accident a l’escola, es procedirà de la següent
manera:

8.11.1

Accident lleu

És aquell que es pot resoldre al mateix centre):
 El responsable de la cura no farà servir desinfectant per evitar reaccions
al·lèrgiques, netejarà la ferida amb aigua i sabó, i si cal la protegirà amb una
tireta.
 En funció de l’edat de l’alumne/a i la gravetat de l’accident, s’avisarà la família
afectada i se la informarà del que ha passat.

8.11.2

Accident greu

És aquell que potser no es pot resoldre al mateix centre: intoxicació, convulsions,
cremades, ennuegament, electrocució, traumatisme, possible fractura… i potser cal que
l’alumne/a sigui atès en un centre sanitari (urgències).
En cas de dubte o consulta que no sigui una emergència, s’ha de trucar al telèfon 061.
Quan es tracti d’una emergència cal trucar al 112
La persona que truqui al 112 ha d’informar del tipus d'incident, la localització de
l'incident, telèfon i nom de contacte per si cal contactar-hi de nou.
El centre disposa d’un desfibril·lador situat al vestíbul, al costat de la porta de sortida
al pati. Les persones que segueixen: M. Queralt Martí, Josep Buch, Carles Raya, Josep
M. Comajuncosas, Joan Vila, Toni Cabanes, Pep Massana, Montserrat Roset i Júlia
Sevilla han fet el curs de Suport Vital Basic + DEA impartit pel Consorci Sanitari de
l’Anoia que va tenir lloc a l’Hospital d’Igualada el dia el 06/07/16.
En funció de la gravetat:
 Es seguiran les pautes del Pla d’Emergència:1que s’adjunten en aquest
document.
 S’avisarà als pares per tal d’informar-los de l’accident i demanar-los que es facin
càrrec de l’alumne/a.
 Si no es localitzen els familiars serà el tutor/a, un professor/a, un membre de
l’equip directiu o del PAS —preferiblement algú conegut de l’alumne/a— qui
l’acompanyi al centre d’urgències de la localitat.
Extretes del manual: Pla d’Emergència dels Centres Docents – Consells i instruccions a tenir en
compte. Vol II pàg 17 a 21. Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Fundación Mafre.
1
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Si es considera que el transport l’han de fer professionals s’avisarà al 061—el
telèfon d’emergències mèdiques a tot Catalunya— i se seguiran les seves
indicacions fins que se’n facin càrrec.
 Si no ha estat possible que els pares es fessin càrrec de l’actuació se’ls informarà
del que ha passat.
 Alumnes de risc (convulsions, epilèpsia...): es donaran els medicaments que
hagin facilitat els pares a l’escola sempre que:
o hagin demanat per escrit a la direcció del centre l’actuació
o que la demanda vagi acompanyada de la prescripció del metge
o que demanin per escrit que s’informi del risc i protocol a seguir a les
persones que pel seu càrrec o lloc de treball tindran més relació amb
l’alumne/a.
Se seguirà el protocol pactat amb els pares i, si és el cas, se’ls informarà de la
incidència i de l’actuació.
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Consells sanitaris
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8.12 Dels suggeriments, queixes i reclamacions
En el sistema de gestió de la qualitat implantat a l’escola i al conservatori es descriu el
procediment que possibilita, recull, canalitza i resol les queixes i suggeriments de les
persones que fan ús dels nostres serveis. Aquest articulat, a més, recull la gestió de les
reclamacions que puguin interposar els usuaris.
Suggeriments: idea o proposta aportada amb ànim constructiu que pot portar una
millora en el seu funcionament.
Queixa: manifest de disconformitat o insatisfacció sobre aspectes de funcionament i/o
servei, excepte els que es relacionin amb el compromís contractual que s’estableix
amb la matrícula i acordats per llei, que queden establerts com a reclamació.
Reclamació: protesta contra una irregularitat o injustícia presumptament comesa envers
un/a alumne/a per part del centre o membre de la comunitat educativa relacionada
sobretot amb el compromís contractual que s’estableix amb la matrícula i acordats per
llei.

Els suggeriments i les queixes es poden fer arribar:
 Presencialment a secretaria de l’ECMMI, on us atendran personalment.
 Telemàticament: El centre en prendrà nota i es posarà en contacte amb vosaltres
per atendre-us:
o al correu de l’ECMMI escola.musica@aj-igualada.net posant:
Suggeriment o Queixa a l’assumpte, i fent constar les dades personals:
nom, cognoms i telf de contacte a l’encapçalament del missatge abans
de formular el suggeriment o la queixa.
o a la pàgina web del centre: http://www.emmigualada.cat/ CONTACTE,
posant: Suggeriment o Queixa a l’assumpte, i fent constar les dades
personals: nom, cognoms i telf de contacte a l’encapçalament del
missatge abans de formular el suggeriment o la queixa.
Les reclamacions administratives només es poden fer arribar:
 Presencialment a secretaria de l’ECMMI on us atendran personalment.

8.12.1

Consultes, observacions queixes i reclamacions de
caràcter pedagògic

Els pares/mares i/o tutors/es de l’alumnat poden efectuar les consultes, observacions,
queixes i reclamacions que trobin pertinents en referència als informes de l’alumnat i a
les seves qualificacions i ho poden fer dirigint-se directament al professorat o bé a la
direcció del centre.
En tots els casos s’atendrà la consulta, observació i/ó mitjançant entrevista personal amb
els pares/mares o tutors de l’alumnat i es deixarà constància escrita dels continguts de la
reunió en el document fet a l’efecte, i es comunicarà a la direcció i al coordinador/a de
qualitat.
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8.13 Serveis escolars
S’ofereix als/les alumnes i al personal de l’escola i el conservatori els serveis següents:
 Carnet d’estudiant
 Sala d’estudi
 Aules d’estudi
 Internet (Zona Wi-fi)
 Banc d’instruments.
 Fotocopiadora

8.13.1

Carnet d’estudiant

L’alumnat disposarà d’un carnet d’estudiant

8.13.2

Biblioteca i Fonoteca

L’ECMMI compta amb un fons bibliogràfic i fonogràfic actualment distribuït per
diverses aules i espais de l’edifici.

8.13.3

Sala d’estudis

L’escola compta amb un espai annex a la biblioteca, sense vigilant, habilitat com a sala
d’estudi.

8.13.4

Aules d’estudi i espais d’assaig

L’alumnat i el professorat podrà utilitzar les aules del centre per a l’estudi personal,
respectant l’horari d'ocupació de l'aula.
Aquest servei es pot modificar o suspendre per causes de força major i/o necessitats
específiques del centre.

8.13.4.1

Aules d’ús restringit

Per la tipologia de determinats espais, l’ús per a estudi d’algunes aules queda restringit a
determinades condicions. Les peticions per accedir, puntual o regularment, als espais
que necessiten el vist-i-plau de direcció es faran per escrit, a secretaria, mitjançant
instància i amb un mínim de dues setmanes d’anticipació.
 Auditori: alumnat amb el vist-i-plau de direcció
 Aula 003: ús exclusiu de l’alumnat de percussió amb horari fixat pel seu
professor o professora
 Aula 004: ús exclusiu de l’alumnat de percussió amb horari fixat pel seu
professor o professora
 Aula 009: alumnat amb el vist-i-plau de direcció
 Aula 011: alumnat de clave, orgue i cambra, activitat amb clave i/o orgue i
alumnat amb el vist-i-plau de direcció
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Aula 101: alumnat amb el vist-i-plau de direcció
Aula 114: alumnat amb el vist-i-plau de direcció
Aula 200: alumnat d’informàtica i música i noves tecnologies
Aula 207: ús exclusiu de l’alumnat de contrabaix amb horari fixat pel seu
professor o professora
 Aula 215: alumnat amb el vist-i-plau de direcció
8.13.4.2 Alumnat
Pel que fa a l’alumnat, tindran prioritat per a l’ús de les aules els alumnes i les alumnes
que no disposin d’instrument propi i tinguin dificultats per poder estudiar fora de
l'Escola.
Es podrà fer reserva de les aules per a estudi. La reserva haurà de ser consensuada i
autoritzada pel/la professor/a d’instrument de l’alumne.
En cas d’una demanda d’ocupació elevada en una mateixa franja horària s’establirà un
ordre de prioritat d’ús per part de l’equip directiu.
Per a millorar el servei s’ha d’utilitzar el carnet per formalitzar la reserva de l’espai

8.13.4.3

Professorat

El professorat podrà fer ús puntual de l’auditori i l’aula 215 per a l’estudi personal
respectant l’horari d’ocupació d’aquests espais. És recomanable demanar prèviament
una reserva, mitjançant un correu electrònic al càrrec unipersonal que gestioni l’ús de
l’edifici (per defecte el secretari o la secretària acadèmic/a).
Si l’ús d’aquestes aules i de l’edifici en general es fa fora de l’horari d’obertura del
centre cal demanar-ho mitjançant una instància fent constar totes les necessitats que
comportarà l’estada a l’edifici: claus de l’edifici, aules, instruments, codi per
desconnectar l’alarma...

8.13.5

Internet (Zona Wi-fi)

 El centre proporciona als usuaris accés lliure i gratuït a Internet mitjançant la
Zona Wi-Fi.

8.13.6

Banc d’instruments, servei de préstec

L’escola disposa d’un banc d’instruments per a la realització de les classes i per prestarlos a l’alumnat que no disposa d’instrument propi durant els inicis de l’aprenentatge
musical. Aquest període serà, com a màxim, d’un curs escolar. Puntualment el
professorat podrà fer ús del servei de préstec per a ús particular en determinades
condicions.
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Alumnat

Consergeria i administració són els encarregats de controlar aquest servei.
Els passos a seguir per regular el servei de préstec són els que segueixen.







El professorat d’instrument s’ha de posar d’acord i preveure quins alumnes
poden fer ús del préstec i també quins alumnes hauran de compartir el mateix
instrument.
El professorat ho comunicarà a l’alumnat o als pares/tutors dels alumnes menors
d’edat per tal que aquests formalitzin el préstec a consergeria.
Un cop formalitzat els tràmits del préstec, es lliurarà l’instrument a l’alumne/a.
En el cas d’instruments compartits es farà un calendari i es gestionarà amb
l’alumnat.
El professorat revisarà els instruments amb freqüència per comprovar el seu
estat i comunicarà les incidències i necessitats de reparació al secretari acadèmic
o secretària acadèmica.
L’alumnat o les famílies si l’alumne o l’alumna és menor d’edat, s’haurà de fer
càrrec de:
o La reparació o reposició de l’instrument si aquest es deteriora o malmet
quan no està sota la responsabilitat del seu professor o professora.
o La compra de material fungible: cordes, canyes, broquets...

8.13.6.2

Professorat

Procediment per a sol·licitar un ús particular del banc d’instruments fora del centre:
 Fer la petició per escrit amb un mínim de dues setmanes d’anticipació, podent
fer-ho mitjançant un correu electrònic dirigit a la direcció i enviat al centre o al
càrrec unipersonal que gestioni l’ús d’espais (per defecte el secretari o la
secretària acadèmic/a) amb un mínim de dues setmanes d’anticipació
 Justificar-ne l’ús i la conveniència.
 Fer-se càrrec, si escau, de la taxa municipal fixada a les Ordenances Fiscals i
Normes Reguladores dels Preus Públics de l’Ajuntament d’Igualada
 En funció de l’instrument i a criteri del centre:
o Contractar i fer-se càrrec del cost d’una assegurança.
o Signar un document amb el compromís d’assumir les despeses de
reparació, o a restituir-ne el seu valor en cas d’incidència o pèrdua.
o Contractar una empresa especialitzada pel transport d’instruments
 Les peticions no tenen efecte fins que no es rep l’aprovació per part del centre.
 El centre es reserva el dret de no deixar els instruments.

8.13.7


Servei de fotocòpies

L’alumnat haurà d’adquirir una tarja de fotocòpies a consergeria i realitzar
personalment les fotocòpies a la fotocopiadora destinada a aquest efecte.
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Si els/les alumnes tenen dificultat per a fer-se les fotocòpies poden demanar a
consergeria que les facin i abonar l’import corresponent.
Cal que el professorat demani a l’avançada les fotocòpies necessàries per
l’activitat docent, evitant sol·licitar-les a consergeria a les hores de més activitat.
Els “dossiers d’assignatures” no es fotocopien a l’escola; es porten els originals
a alguna copisteria i l’alumnat l’ha de recollir i pagar a la mateixa copisteria. El
professorat ha d’avisar l’alumnat perquè ho vagin a recollir.
Les partitures d’orquestra, cant coral i cambres són gratuïtes pels/les alumnes
però si el material s’extravia o no es porta a l’hora d’assaig, hauran de pagar la
nova còpia.

8.13.8

8.13.8.1

Organització del servei de pianista acompanyant

Alumnat amb hora no concertada

 Cada trimestre, durant les dues últimes setmanes abans de les audicions, tot
l’alumnat dels programes de Música, nivell mitjà, optatives de grau professional
i tallers que no hagin sol·licitat el servei de pianista acompanyant, disposaran
dels pianistes de guàrdia per passar el repertori. L’horari d’aquest servei es
detalla en el PGAC en el quadre “horari dels pianistes acompanyants de
guàrdia”. Els/les alumnes que tinguin classe d'instrument en altres horaris que
no hi hagi pianista acompanyant hauran de venir a passar les obres en l’horari
establert per a aquest servei.
 L’alumnat dels programes de Música, nivell mitjà, optatives de grau professional
i tallers que no tinguin hora concertada tocaran a l’audició amb el/la pianista que
els correspongui segons l’instrument.
Les partitures s’hauran de lliurar al pianista acompanyant com a mínim un mes
abans de les audicions. Si les partitures no es lliuren en els terminis indicats el /la
pianista pot decidir no acompanyar l’alumne/a el dia del concert.

8.13.8.2

Alumnat amb hora concertada

 L’alumnat de grau professional, cant, nivell mitjà i optatives que el/la
professor/a hagi sol·licitat el servei podrà disposar d’un horari específic i pactat
amb el/la pianista.
 Cada especialitat instrumental tindrà adjudicades unes hores per efectuar aquest
servei i el professorat ho repartirà segons necessitats de l’alumnat. Es coordinarà
des dels departaments.
 El professorat d'instrument han de fer una previsió del repertori que tocarà
l'alumne/a com a mínim cada trimestre i passar la part de piano de les obres al
pianista acompanyant quan comenci el trimestre.
 És requisit indispensable haver fet un mínim de tres assajos abans del
concert.
 A l’hora dels concerts, aquest alumnat tocaran amb el/la pianista habitual.
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Normes generals

 L’alumnat amb hora concertada disposarà del pianista acompanyant per a proves
d’accés a un dels centres d’estudis de grau superior de música de
Catalunya.
 L’alumnat que vulgui presentar-se a més d’un centre s’haurà
d’autogestionar el servei de pianista acompanyant. L’ECMMI no tindrà cap
responsabilitat, ni econòmica ni de gestió, que es pugui derivar dels tractes
acordats entre l’alumnat i el pianista acompanyant amb independència del fet
que aquest pugui formar part de la plantilla del centre.
 Els/les alumnes que no tenen hora concertada no disposaran d'aquest servei.
 Els/les alumnes no disposaran del pianista per assistir a cursos, concursos,
premis, proves d’admissió a orquestres i d’altres activitats no organitzades pel
propi Centre.
 La participació d’un/a alumne/a als concerts de les vuit serà consensuada entre
el/la professor/a d’instrument, el/la pianista acompanyant i l’alumne/a un mes
abans de les audicions.

8.14 Espais Ordenats
El professorat i l’alumnat tindran cura de mantenir en ordre els espais que utilitzin:

8.14.1

Aules

 El professorat farà saber a consergeria els desperfectes i anomalies que es
detectin, el mobiliari i el material sobrer i/o deteriorat que calgui treure,
substituir o reparar de la seva aula, així com les demandes pel que fa a núm. de
faristols i cadires que hi ha d’haver a l’aula.
 En el cas que un professor o professora decideixi tenir plantes a la seva aula
s’haurà de fer càrrec de regar-les i tenir-ne cura.
 En finalitzar les classes tindrà cura que les persianes quedin baixades, els llums
apagats i l’espai endreçat per a facilitar la neteja.
 L’alumnat seguirà les indicacions del professorat pel que fa al manteniment i
ordre dels espais, a les classes i/o assajos.

8.14.2

Aules compartides

El professorat que comparteixi aules i/o espais d’assaig, ja sigui per a fer classe o
assajar amb conjunt instrumentals es posarà d’acord per consensuar:
 Nombre òptim de faristols, cadires a l’aula, accés i espai propi als armaris de
l’aula.
 Disposició òptima de les cadires i faristols per a l’assaig.
 Què es guarda, què i com es deixa disponible pel següent grup, en finalitzar
l’assaig.
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 Un cop consensuat, el professorat farà saber a consergeria els desperfectes i
anomalies que es detectin, el mobiliari i el material sobrer i/o deteriorat que
calgui treure, substituir o reparar de l’aula, així com les demandes pel que fa a
núm. de faristols i cadires que hi ha d’haver a l’aula.
 En finalitzar l’última classe es tindrà cura que les persianes quedin baixades, els
llums apagats, els faristols guardats i l’espai endreçat per a facilitar la neteja.
 Si puntualment es preveu no usar l’espai cal comunicar-ho al responsable de
l’assaig / classe anterior per tal que en finalitzar l’assaig / classe es disposi l’aula
pel grup seguiria al grup absent o, si és el cas, es tingui cura que les persianes
quedin baixades, els llums apagats, els faristols guardats i l’espai endreçat per a
facilitar la neteja si cap altre grup ha d’assajar o fer classe en aquella aula.
 L’alumnat seguirà les indicacions del professorat pel que fa al manteniment i
ordre dels espais, a les classes i/o assajos.

8.14.3

Aules d’estudi

L’alumnat que faci ús d’una aula d’estudi ha de deixar-la tal com l’ha trobat.

8.15 Activitats promogudes per tercers
El professorat i l’alumnat que hi tingui interès podrà formar part, si ho sol·licita, d’una
borsa de contactes, oferint-se per participar en activitats puntuals organitzades per
tercers.
Per part de l’ECMMI no hi haurà cap altra gestió que la cessió de dades de contacte ni
tindrà cap responsabilitat que es pugui derivar dels tractes acordats entre el
professorat/alumnat i l’altra part.
En tots els casos, l’alumnat i el professorat que a títol personal participi o col·labori en
activitats promogudes per tercers no representaran l’Escola ni el Conservatori (tot i que
podran fer constar la seva relació en el currículum); per aquest motiu, en els elements de
difusió de l’activitat no s’hi podrà fer servir el logo ni cap element corporatiu de
l’ECMMI.
La petició per a formar part d’aquest borsa de contactes es farà per escrit i tindrà la
vigència d’un curs escolar.
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9 ENTITATS I USUARIS EXTERNS AL CENTRE
L’ús de l’edifici, dels recursos materials i de serveis per part d’entitats i usuaris externs
al centre es farà seguint la normativa municipal vigent, els criteris del centre, aplicant
les taxes vigents i altres costos que se’n puguin derivar.
Les sol·licituds no tindran efecte fins que no es rebi l’aprovació per part del centre.
En funció de la sol·licitud, el centre podrà, si ho estima convenient, establir convenis,
decrets o cartes de compromís amb les entitats i usuaris externs.
L’incompliment de la normativa municipal vigent i/o dels criteris del centre podrà ser
motiu de baixa forçosa de les entitats, empreses o particulars que fan ús de l’edifici i
dels recursos materials.
En tots els casos, el centre es reserva el dret de no cedir els espais i/o els recursos
materials demanats.

9.1 Criteris del centre pel que fa a l’ús de l’edifici i els
recursos materials
La present regulació vol ésser un instrument per aconseguir una bona convivència entre
tots els usuaris de l'edifici i la màxima rendibilització d'aquest recurs de la ciutat.
S’estableixen dues modalitats d’ús:
 Ús continuat: activitats periòdiques i regulars al llarg del curs escolar
 Ús puntual: activitats puntuals en dies concrets
Fer la sol·licitud pressuposa que es té coneixement dels criteris del centre pel que fa a
l’ús de l’edifici i que s'accepten les obligacions que se'n deriven.
L'autorització d'utilització es farà de forma expressa i hi constaran els termes en què es
produeix.
1)Fora de l’horari lectiu, i no abans de les 20h pel que fa a l’horari de tarda-vespre, les
entitats i usuaris externs, prèvia sol·licitud i concessió del permís, podran fer ús dels
espais que l’escola determini per dur a terme les seves activitats. L'horari d'utilització de
l'edifici coincidirà amb l’horari de consergeria. Les entitats i usuaris externs no
disposaran de claus, tret de casos excepcionals, pel seu interès, davant la impossibilitat
de compatibilitat de l'horari previst amb el de consergeria. L'OAMEMI podrà adoptar
mesures especials per aquests casos.
2)Els assajos es faran amb les finestres i portes tancades, de manera que transcendeixi el
mínim soroll a l'exterior.
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3)No es poden moure mobles de les aules. En tot cas, en finalitzar l’activitat les entitats
i usuaris externs són responsables de l’endreça de l’espai i si és el cas de la neteja.
L'OAMEMI es reserva el dret a demanar responsabilitats pels desperfectes ocasionats
pels usuaris.
4)Evitar menjar dins del centre. En el cas de voler fer una activitat que comporti menjar
dins del centre cal demanar-ho amb temps i, en el cas que es concedeixi el permís,
comprometre’s a netejar l’espai i a treure les escombraries fora del centre.
5Les entitats i usuaris externs han de comunicar al centre les incidències que hagin
trobat, sofert o provocat mentre en feien ús, podent fer-ho mitjançant un correu
electrònic dirigit a la direcció i enviat al centre o al càrrec unipersonal que gestioni l’ús
d’espais (per defecte el secretari o la secretària acadèmic/a).
6)Qualsevol canvi en alguna de les dades autoritzades haurà de ser objecte d'una nova
sol·licitud i, conseqüentment, d'una nova autorització.
7)El centre no proveirà de cap material fungible (paper, guix, etc.) als usuaris externs i
aquests no podran disposar del seu servei de fotocòpies.
8)La utilització dels espais i dels recursos materials finalitzarà arribat el dia que marqui
l'autorització, sense que es produeixi pròrroga automàtica en cap cas.
9)En qualsevol moment es pot revocar l'autorització per utilitzar els espais de l'edifici i
els seus recursos, o modificar-ne els termes, amb un preavís de 48 hores, sempre que
sigui possible.
10)La revocació serà automàtica en el cas que s'utilitzin altres espais o recursos que els
autoritzats o en condicions diferents a les previstes o si es produeixen modificacions
sense seguir el procediment del punt 5.
11)En el cas que per dur a terme les seves activitats, les entitats necessitin dipositar
instruments, arxius i/o altres propietats a l’ECMMI, caldrà comptar amb el vist-i-plau
de la direcció, que les propietats estiguin marcades amb un distintiu de l’entitat i que
aquestes es col·loquin al lloc que disposi el centre.
Pel que fa als instruments musicals de les entitats, quant aquests instruments ocupin
espais lectius, l’ECMMI els podrà utilitzar en aquell espai, a efectes lectius, sense cap
altra limitació que vetllar per al seu bon ús.
En qualsevol cas el centre no es fa responsable dels danys i/o pèrdues que es puguin
esdevenir als instruments, objectes i propietats en general pel fet d’estar dipositats a la
seva seu.
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9.1.1 Ús continuat
La sol·licitud per dur a terme un ús continuat caldrà fer-la cada curs.
El centre, si ho necessita per a dur a terme les seves activitats, podrà demanar a les
entitats i usuaris externs que fan ús continuat del centre, la modificació d’horaris, espais
i/o la suspensió puntual d’activitats.

9.1.1.1 Procediment per a sol·licitar un ús continuat
Abans d’iniciar les activitats del curs:
 Demanar-ho mitjançant una instància o document fet a l’efecte, amb un mínim
de dues setmanes d’anticipació
 Fer constar:
o Nom i tipologia de l’entitat
o Nom i correu electrònic de la persona responsable de la relació amb el
centre
o Descripció de l’activitat que s’hi portarà a terme
o Dies
o Horaris
o Nombre de persones que acollirà l’activitat
o Si és el cas, concretar quina/es aules es demanen o s’han fet servit en
cursos anteriors
o Sí és el cas, altres necessitats de tipus material i logístic: instruments...
 Justificar-ne l’ús i la conveniència.
 Fer-se càrrec, si escau, de la taxa municipal fixada a les Ordenances Fiscals i
Normes Reguladores dels Preus Públics de l’Ajuntament d’Igualada, i altres
costos que se’n puguin derivar.

9.1.1.2 Necessitats puntuals al llarg del curs i en períodes de vacances





Les necessitats puntuals que s’esdevinguin al llarg del curs i en període de
vacances, pel que fa a dies, horaris, espais, materials o logística, s’hauran de
comunicar per escrit, amb un mínim de dues setmanes d’anticipació, i sempre en
període lectiu, podent fer-ho mitjançant un correu electrònic dirigit a la direcció
i enviat al centre o al càrrec unipersonal que gestioni l’ús d’espais (per defecte
el secretari o la secretària acadèmic/a).
Les noves peticions no tenen efecte fins que no es rep l’aprovació per part del
centre.
Les peticions poden comportar, si és el cas, fer-se càrrec, si escau, de la taxa
municipal fixada a les Ordenances Fiscals i Normes Reguladores dels Preus
Públics de l’Ajuntament d’Igualada, i altres costos que se’n puguin derivar.
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9.1.1.3 Irregularitats en l’assistència de les entitats




Si les entitats i usuaris externs que un fan ús continuat de l’edifici tenen previst
no anar-hi un dels dies que tenen un espai cedit, han de comunicar-ho al centre,
podent fer-ho mitjançant un correu electrònic dirigit a la direcció i enviat al
centre o al càrrec unipersonal que gestioni l’ús d’espais (per defecte el secretari
o la secretària acadèmic/a).
L’absència repetida i no comunicada podrà comportar l’alliberament dels espais
cedits i podrà ser causa de baixa forçosa de l’entitat, empresa o particular pel
que a fa a l’ús continuat de l’edifici.

9.1.2 Ús puntual
El centre, si ho necessita per a dur a terme les seves activitats, podrà demanar a les
entitats i usuaris externs que fan ús puntual del centre, la modificació d’horaris, espais
i/o la suspensió puntual d’activitats.

9.1.2.1 Procediment per a sol·licitar un ús puntual






Demanar-ho mitjançant una instància o document fet a l’efecte, amb un mínim
de dues setmanes d’anticipació
Fer constar:
o Nom i tipologia de l’entitat
o Nom i correu electrònic de la persona responsable de la relació amb el
centre
o Descripció de l’activitat que s’hi portarà a terme
o Dies
o Horaris
o Nombre de persones que acollirà l’activitat
o Si és el cas, concretar quina/es aules es demanen o especificar necessitats
d’espai
o Altres necessitats de tipus material i logístic: instruments...
Justificar-ne l’ús i la conveniència.
Fer-se càrrec, si escau, de la taxa municipal fixada a les Ordenances Fiscals i
Normes Reguladores dels Preus Públics de l’Ajuntament d’Igualada, i altres
costos que se’n puguin derivar.

9.2 Banc d’instruments
Fora de l’horari lectiu, les entitats i usuaris externs, prèvia sol·licitud i concessió del
permís, podran fer ús dels instruments que l’escola determini, dins i/o fora del centre,
per dur a terme les seves activitats.
El fet que en aquestes activitats hi participin alumnes i/o professors de l’escola no
exonera a les entitats i usuaris externs que en sol·licitin l’ús de fer-se càrrec de les
despeses i taxes que aquest comporti.
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Sí és el cas, el centre podrà demanar a les entitats i usuaris externs que facin ús dels
banc d’instruments de l’escola, referències de la persona/es que els tocaran i justificants
de les empreses asseguradores o de transport que, a petició del centre, contractin les
entitats.

9.2.1 Procediment per a sol·licitar un ús continuat
d’instruments dins del centre
Abans d’iniciar les activitats del curs:
 Demanar-ho mitjançant una instància, document fet a l’efecte, o a la sol·licitud
d’espai, amb un mínim de dues setmanes d’anticipació
 Justificar-ne l’ús i la conveniència.
 Fer-se càrrec, si escau, de la taxa municipal fixada a les Ordenances Fiscals i
Normes Reguladores dels Preus Públics de l’Ajuntament d’Igualada
 En funció de l’instrument i a criteri del centre:
o Contractar i fer-se càrrec del cost d’una assegurança.
o Signar un document amb el compromís d’assumir les despeses de
reparació, o a restituir-ne el seu valor en cas d’incidència o pèrdua.
 El centre es reserva el dret de no deixar els instruments.

9.2.2 Procediment per a sol·licitar
d’instruments fora del centre










un

ús

puntual

Les entitats i usuaris externs que ja fan un ús continuat del banc d’instruments
ho han de demanar per escrit amb un mínim de dues setmanes d’anticipació,
podent fer-ho mitjançant un correu electrònic dirigit a la direcció i enviat al
centre o al càrrec unipersonal que gestioni l’ús d’espais (per defecte el secretari
o la secretària acadèmic/a).
Les entitats i usuaris externs que no facin un ús continuat del banc
d’instruments han de demanar-ho mitjançant una instància o document fet a
l’efecte, amb un mínim de dues setmanes d’anticipació
Justificar-ne l’ús i la conveniència.
Fer-se càrrec, si escau, de la taxa municipal fixada a les Ordenances Fiscals i
Normes Reguladores dels Preus Públics de l’Ajuntament d’Igualada
En funció de l’instrument i a criteri del centre:
o Contractar i fer-se càrrec del cost d’una assegurança.
o Signar un document amb el compromís d’assumir les despeses de
reparació, o a restituir-ne el seu valor en cas d’incidència o pèrdua.
o Contractar una empresa especialitzada pel transport d’instruments
Les noves peticions no tenen efecte fins que no es rep l’aprovació per part del
centre.
El centre es reserva el dret de no deixar els instruments.
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10 DISPOSICIONS
10.1 Disposició derogatòria
Queda derogada la 3a versió de les NOFC aprovada el 10/10/17

10.2 Disposicions finals
10.2.1

Primera. Vigència

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre entraran en vigor a partir de la
data de la seva aprovació pel Consell Escolar.

10.2.2

Segona. Aprovació

El director o directora impulsa l'elaboració de les NOFC, amb la participació del
claustre, i de les successives adequacions d'acord amb les necessitats del projecte
educatiu del centre; les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar–, i vetlla
perquè s'apliquin.

10.2.3

Tercera. Modificació

L’aprovació de les presents normes d’organització i funcionament de centre s’entén per
cursos escolars. Cada curs escolar es procedirà a la seva revisió i es podran presentar les
modificacions que es considerin pertinents.
Les normes podran ser modificades, ampliades o revisades a iniciativa de la direcció o
per petició d’una tercera part dels membres del Consell Escolar.
També podran presentar propostes de modificacions, ampliacions o revisions el claustre
de professors previ acord de la majoria dels seus membres.
Les presents normes es modificaran sense necessitat d’aprovació del Consell Escolar en
funció de la normativa vigent de rang superior. La direcció informarà dels canvis que es
realitzin a tota la comunitat.

10.2.4

Quarta. Publicitat

La direcció donarà a conèixer les presents Normes d’Organització i Funcionament de
Centre a tota la comunitat educativa i a les entitats i usuaris externs al centre. Es faran
públiques al web del centre i una còpia quedarà dipositada a la secretaria del centre a
disposició de qualsevol persona reconeguda com a part implicada.
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11 ANNEXOS
11.1 Annex: Taula aprovació de modificacions de les NOFC
VERSIÓ
05: Versió vigent.
Modificacions i
adequació a la
normativa vigent
04: modificacions i
adequació a la
normativa vigent
03:
introducció de
modificacions i
adequació a la
normativa vigent
02: ampliació,
introducció de
modificacions i
adequació a la
normativa vigent
01: Creació del
document

REALITZAT PER:
REVISAT PER
J. Vila, Sec.
Equip directiu
Ma Queralt Martí,
directora

APROVAT PER
Directora prèvia
consulta al Consell
Escolar: 7/12/20

J. Vila, Sec.
Ma Queralt Martí,
directora
J. Vila, Sec.
Ma Queralt Martí,
directora

Equip directiu

Directora prèvia
consulta al Consell
Escolar 12/12/18
Directora prèvia
consulta al Consell
Escolar 10/10/17

J. Vila, Sec. Acad.
Toni Cabanes,
Coord. Qualitat,
Ma Queralt Martí,
directora
J. Vila, Sec. Acad.
Ma Queralt Martí,
Cap d’estudis
P. Jorba, directora

Equip directiu

Directora prèvia
consulta al Consell
Escolar 13/07/16

M. Moncunill,
tècnica jurídica
d’Ensenyament.
Ma Queralt Martí,
Cap d’estudis
P. Jorba, directora

Consell Escolar
22/09/15

Equip directiu
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Annex: Carta de compromís educatiu - Famílies alumnat
menor d’edat
Les persones sotasignades,
M. Queralt Martí García, directora de l’Escola i del Conservatori Municipals de Música
d’Igualada i _____________________________________ (nom i cognoms), pare,
mare, tutor, tutora de l’alumne o alumna _________________________________ ,
reunits a la localitat d’Igualada, conscients que l’educació d’infants i joves implica
l’acció conjunta de la família i de l’Escola / Conservatori, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne
o alumna, sempre que no afectin negativament la convivència.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic i dels resultats de les avaluacions.
6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica
i personal de l’alumne o l’alumna.
7. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament
acadèmic i personal.
8. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli
la família.
9. Revisar conjuntament amb la família el compliment i el contingut d’aquests
compromisos quan sigui necessari.
Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de
l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir l’aplicació
del projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes.
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4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, i també perquè faci
les tasques encomanades a casa pel professorat, ajudant-lo a organitzar el temps d’estudi
i a preparar el material per a l’activitat escolar.
5. Respectar els acords i les mesures correctores que estableixin l’Escola i el
Conservatori Municipals de Música d’Igualada i atendre el seu compliment.
6. Garantir l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques del fill o filla.
7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o
filla.
8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
9. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli
el centre.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
11. Fer un bon ús de la plataforma educativa Google Suite per a Centres Educatius
12. Revisar amb periodicitat el compliment dels compromisos de la carta
13. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família (pare, mare, tutor, tutora)

Signatura

Signatura

Igualada,_________ de _____________________ de 20
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11.2 Annex: Carta de compromís educatiu - Alumnat major
d’edat
Les persones sotasignades,
M. Queralt Martí García, directora de l’Escola i del Conservatori Municipals de Música
d’Igualada i _______________________________(nom i cognoms), alumne o alumna
del centre, reunits a la localitat d’Igualada, conscients que l’educació implica l’acció
conjunta del propi interessat o interessada i de l’Escola / Conservatori, signem aquesta
carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumne o alumna,
sempre que no afectin negativament la convivència.
4. Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.
5. Informar l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment
acadèmic i dels resultats de les avaluacions.
6. Mantenir comunicació regular amb l’alumne o alumna per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal.
7. Comunicar a l’alumne o alumna les faltes d’assistència al centre no justificades, i
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal.
8. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli
l’alumne o alumna.
9. Revisar conjuntament amb l’alumne o alumna el compliment i el contingut d’aquests
compromisos quan sigui necessari.
Per part de l’alumne o alumna
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de
l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre la pròpia educació i desenvolupar i afavorir l’aplicació del
projecte educatiu del centre.
3. Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que
afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
4. Complir el deure bàsic de l’estudi, i també la realització de tasques encomanades a
casa pel professorat.
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5. Respectar els acords i les mesures correctores que estableixin l’Escola i el
Conservatori Municipals de Música d’Igualada i atendre el seu compliment.
6. Assistir regular i puntual a les activitats acadèmiques.
7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la pròpia formació.
8. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
9. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli
el centre.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el propi rendiment escolar.
11. Fer un bon ús de la plataforma educativa Google Suite per a Centres Educatius.
12. Revisar amb periodicitat el compliment dels compromisos de la carta.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

L’alumne o alumna

Signatura

Signatura

Igualada,_________ de _____________________ de 20
AUTORITZACIÓ D’INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
SÍ, autoritzo que la meva família rebi informació del centre referent al meu
procés educatiu i sol·licito que se li faci arribar aquesta informació.*
NO autoritzo que la meva família rebi informació del centre referent al meu
procés educatiu.*
*La autorització o no autorització i la sol·licitud perquè la família rebi informació pot
ser modificada a petició de l’alumne o alumna en qualsevol moment del curs.
L’alumne o alumna

Signatura

Igualada,_________ de _____________________ de 20
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