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1.1.

1.2. Situació d’excepció davant la crisi ocasionada per la COVID-19.

Davant la crisi ocasionada per la COVID-19, totes les mesures i accions exposades

en aquest Projecte Educatiu de Centre, podran veure's provisionalment afectades. És per

això,  que  en  tot  moment  s'atendran  les  normes  que  es  publiquen  en  aquest  sentit.

El Conservatori disposarà a l'inici de curs d'un Pla de Contingència en el qual es

regularan les actuacions educatives previstes. També disposa d’un annex al Reglament

de règim Intern en el qual es detalla l'atenció educativa no presencial en els casos en els

quals resulte necessari.
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INTRODUCCIÓ

El Reglament de Règim Intern (RRI) del CPM Oliva està adaptat al Decret  39/2008,

de 4 d'abril,  del  Consell,  sobre la convivència en els  centres docents no universitaris

sostinguts amb fons públicos i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o

tutores, professorat i personal d'administració i servicis. 

El RRI té per objecte regular l'organització i el funcionament del centre i fomentar la

participació de tots els que formen la comunitat educativa. És aprovat pel Consell Escolar

a proposta de la direcció del centre. En el seu desplegament i aplicació intervenen tots els

estaments del centre.

En ell es definixen el conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes

pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 
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TÍTOL I – OBJECTIUS I PRINCIPIS

1. Principis.

✔ El conservatori professional de música “Josep Climent” d'Oliva, és un centre docent

de  caràcter  oficial,  creat  i  sustentat  per  la  Conselleria d’Educació de  la  Generalitat

Valenciana, que té com a funció principal la formació musical de l'alumnat que estudia en

ell, les normes de convivència de la qual són les que es redacten en este document.

✔ El  centre  és  una  comunitat  educativa  de  convivència  i  treball  integrada  pel

professorat, alumnat, mares-pares o tutors i personal d'administració i servicis, imperant el

respecte entre les persones que l’integren.

✔ L'educació  impartida  en el  centre  tindrà  com a finalitat  la  formació  integral  que

contribuïsca al ple desenrotllament de la personalitat de l'alumnat i la seua integració en

l'entorn social.

✔ Tota activitat educativa estarà orientada pels principis i  declaracions de la nostra

Constitució,  en  la  normativa  internacional  i  en  l'Estatut  d'Autonomia de  la  Comunitat

Valenciana.

2. Objectius.

✔ Establir  les  normes  de  funcionament  i  criteris  d'actuació  de  l'activitat  diària  del

centre. 

✔ Establir les normes d'utilizació dels espais del centre. 

✔ Dissenyar un marc de convivència basat en el respecte mutu i l'espirit democràtic. 

✔ Formar els nostres alumnes i alumnes en un marc de convivència pacífica i basada

en el respecte a la resta, que els permeta desenrotllar les habilitats socials necessàries

per a implicar-se en la construccioó de la dita convivència tant dins com fora del centre

educatiu. Entenem el dret a l'educació en sentit ampli, tal com establix l'article 27 de la

Constitució, quan afirma que l'educació tindrà per objecte el  ple desenrotllament de la

personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i

llibertats fonamentals. I creiem que en la consecució d'este objectiu deuran participar de

manera activa tots els membres de la comunitat educativa. 
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TÍTOL II – DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Capítol I – Drets i deures de l'alumnat.

1. Dels drets de l'alumnat.

Dret a una formació integral.

1. Tots  els  alumnes  i  les  alumnes  tenen  dret  a  rebre  una  formació  integral  que

contribuïsca al ple desenrotllament de la seua personalitat.

2. Per a fer efectiu este dret, l'educació dels alumnes i les alumnes inclourà:

2.1. La formació en els valors i principis arreplegats en la normativa internacional,

Constitució  Espanyola  i  en  l'Estatut d'Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana.  La

consecució d'hàbits intel·lectuals i socials i estratègies de treball, així com dels necessaris

coneixements  científics,  tècnics,  humanístics,  històrics  i  d'ús  de  les  tecnologies  de la

informació i de la comunicació.

2.2. La formació integral  de la persona i  el  coneixement del  seu entorn social  i

cultural immediat i, en especial, de la llengua, història, geografia, cultura i realitat de la

societat actual.

2.3. La formació en la igualtat entre hòmens i dones.

2.4. La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la societat

actual.

2.5. La formació ètica o moral que estiga d'acord amb les seues pròpies creences i

conviccions, i, en el cas d'alumnat menor d'edat, amb la dels seus pares, mares, tutors o

tutores; en tot cas, de conformitat amb la Constitució.

2.6. L'orientació educativa i professional.

2.7. La capacitació per a l'exercici d'activitats professionals i intel·lectuals.

2.8. La formació per a la pau, cooperació i solidaritat entre els pobles.

2.9. L'educació emocional  que els permeta afrontar  adequadament les relacions

interpersonals.
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2.10. L'educació que assegure la protecció de la salut i el desenrotllament de les

capacitats físiques i psíquiques.

2.11. L'adequada organització del treball dins de la jornada escolar ajustada a l'edat

de l'alumnat, a fi de permetre el ple desenrotllament de la seua personalitat i de les seues

capacitats intel·lectuals.

2.12. La formació en l'esforç i el mèrit.

2.13. La formació de l'oci i temps lliure.

2.14. La formació en els bons hàbits del consum.

2.15. Qualsevol altres qüestions que els reconega la legislació vigent.

3. Els alumnes i les alumnes tenen dret a què els seus pares, mares, tutors o tutores

vetlen per la seua formació integral, col·laborant per a això amb la comunitat educativa,

especialment en el compliment de les normes de convivència i de les mesures establides

en els centres docents per a afavorir l'esforç i l'estudi.

Dret a l'objectivitat en l'avaluació.

1. Els alumnes i les alumnes tenen dret a què la seua dedicació, esforç i rendiment

escolar siguen valorats i reconeguts amb objectivitat.

2. Així  mateix,  tindran  dret  a  ser  informats,  a  l'inici  de  cada  curs,  dels  criteris

d'avaluació,  de  qualificació  i  de  les  proves  a  què  seran  sotmesos,  d'acord  amb  els

objectius i continguts de l'ensenyança en cada curs o període d'avaluació.

3. Els alumnes i les alumnes podran sol·licitar revisions respecte a les qualificacions

d'activitats acadèmiques o d'avaluació tant parcials com finals de cada curs.

4. Els alumnes i les alumnes podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i les

decisions de  promoció  o  obtenció  del  títol  acadèmic  que  corresponga.  A este  efecte,

s'establirà el procediment desenrotllat en el Capítol V (articles 13-17) de l'Orde 32/2011,

de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per a fer efectiu

este dret.

Estos drets podran ser exercits, en el cas d'alumnat menor d'edat, pels seus pares,

mares, tutors o tutores.

Dret al respecte de les pròpies conviccions.
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El respecte a les pròpies conviccions de l'alumnat comprén els següents drets:

1. que es respecte la seua llibertat de consciència i les seues conviccions religioses,

ètiques, morals i ideològiques, d'acord amb la Constitució.

2. A rebre informació sobre el projecte educatiu del centre, així com sobre el caràcter

propi d'este. En el cas d'alumnes i alumnes menors d'edat, este dret també correspondrà

als seus pares, mares, tutors o tutores.

3. Qualsevol altres reconeguts per la legislació vigent.

Dret a la integritat i la dignitat personal.

El dret a la integritat i la dignitat personal de l'alumnat implica:

1. El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personals.

2. El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral.

3. La protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral, no

podent ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants.

4. El  desenrotllament  de  la  seua  activitat  educativa  en  adequades  condicions  de

seguretat i higiene.

5. La disposició en el centre educatiu d'un ambient que fomente el respecte, l'estudi, la

convivència, la solidaritat i la camaraderia entre els alumnes i les alumnes.

6. La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb la

normativa vigent.

Dret de participació.

Els alumnes i les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del

centre, de conformitat amb el que disposen les normes vigents.

Dret d'associació i de reunió.

El dret d'associació i de reunió comprén els següents drets:

1. A  associar-se,  amb  la  possibilitat  de  creació  d'associacions,  federacions  i

confederacions d'alumnes i alumnes.

2. A associar-se una vegada acabada la seua relació amb el centre o al terme de la
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seua escolarització, en entitats que reunisquen els antics alumnes i alumnes i col·laborar

a través d'elles en el desenrotllament de les activitats del centre.

3. A reunir-se en el centre educatiu. L'exercici d'este dret es desenrotllarà d'acord amb

la legislació vigent i respectant el normal desenrotllament de les activitats docents.

4. Les  associacions  d'alumnes  i  alumnes  podran  utilitzar  els  locals  dels  centres

docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a l'efecte dels quals, els

directors o les directores dels centres docents facilitaran la integració de les dites activitats

en la vida escolar, tenint en compte el normal desenrotllament de la mateixa.

Dret d'informació.

1. Els alumnes i les alumnes tenen dret a ser informats pels seus representants en els

òrgans  de  participació  en  què  estiguen  representats  i  per  part  de  les  associacions

d'alumnes i alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del centre com sobre aquelles que

afecten altres centres docents i al sistema educatiu en general.

2. Els  alumnes i  les alumnes,  o  els  seus pares,  mares,  tutors o tutores,  quan els

alumnes  o  alumnes  siguen  menors  d'edat,  tenen  dret  a  ser  informats,  abans  de  la

recollida de les seues dades, de la destinació de les dades personals que se'ls sol·liciten

en el  centre,  de la finalitat  amb la qual  seran tractats,  del  seu dret d'oposició,  accés,

rectificació o cancel·lació i de la ubicació en la qual podran exercitar-ho, en els termes

indicats en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Dret a la llibertat d'expressió.

Els alumnes i les alumnes tenen dret a manifestar lliurement les seues opinions, de

manera individual i col·lectiva, sense perjuí del respecte dels drets dels membres de la

comunitat educativa i d'acord amb els principis i  drets constitucionals i dins dels límits

establits per la legislació vigent.

Dret d'ajudes i suports.

El dret d'ajudes i suports comprén els següents drets:
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1. A rebre les ajudes i suports precisos per a compensar les carències i desavantatges

de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en el cas de presentar

necessitats educatives especials.

2. A  l'establiment  d'una  política  de  beques  i  servicis  de  suport  adequats  a  les

necessitats dels alumnes i les alumnes.

3. A la protecció social,  en l'àmbit educatiu en el cas d'infortuni familiar o accident,

segons la legislació vigent.

4. A qualssevol altres que s'establisquen en la legislació vigent.

2. Dels deures de l'alumnat.

Deure d'estudi i d'assistència a classe.

1. L'estudi  és  un  deure  bàsic  dels  alumnes  i  les  alumnes,  que  comporta  el

desenrotllament i aprofitament de les seues aptituds personals i dels coneixements que

s'impartisquen.

2. La finalitat del deure a l'estudi és que, per mitjà de l'aprenentatge efectiu de les

distintes matèries que componen els currículums, els alumnes i les alumnes adquirisquen

una formació integral que els permeta aconseguir el màxim rendiment acadèmic, el ple

desenrotllament de la seua personalitat, l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de

treball,  la preparació per a participar en la vida social  i  cultural,  i  la capacitació per a

l'exercici d'activitats professionals.

3. Este deure bàsic, que requerix de l'esforç, de la disciplina i de la responsabilitat per

part dels alumnes i les alumnes, es concreta en les obligacions següents:

3.1. Tindre una actitud activa, participativa i atenta en classe sense interrompre ni

alterar el funcionament normal de les classes.

3.2. Participar  en  les  activitats  formatives  orientades  al  desenrotllament  del

currículum.

3.3. Assistir al centre educatiu amb el material i equipament necessaris per a poder

participar activament en el desenrotllament de les classes.

3.4. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seues

funcions.
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3.5. Realitzar l'esforç necessari en funció de la seua capacitat, per a comprendre i

assimilar els continguts de les distintes àrees, assignatures i mòduls.

3.6. Respectar l'exercici del dret i el deure a l'estudi dels altres alumnes i alumnes.

3.7. Respectar  l'exercici  del  dret  i  el  deure  a  la  participació  en  les  activitats

formatives dels altres alumnes i alumnes.

3.8. Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva.

3.9. Atendre a les explicacions, manifestar esforç personal i  de superació per a

traure el màxim rendiment.

3.10. Qualsevol altres establides per la normativa vigent.

4. Els  alumnes  i  les  alumnes  tenen  així  mateix  deure  d'assistir  a  classe  amb

puntualitat.

Deure de respecte als altres.

1. Els alumnes i  les alumnes tenen el deure de respectar l'exercici  dels drets i  les

llibertats de tots els membres de la comunitat educativa.

2. Este deure es concreta en les obligacions següents:

2.1. Respectar  la  llibertat  de  consciència,  i  les  conviccions  religioses,  morals  i

ideològiques dels membres de la comunitat educativa.

2.2. Respectar la identitat, la integritat, la dignitat i la intimitat de tots els membres

de la comunitat educativa.

2.3. Col·laborar amb el  professorat en la seua responsabilitat  de transmissió de

coneixements i valors.

2.4. Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat.

2.5. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,

raça, sexe, llengua o per qualsevol altra circumstància personal o social.

Deure de respectar les normes de convivència.

1. Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes d'organització,
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convivència i disciplina del centre educatiu.

2. Este deure es concreta en les obligacions següents:

2.1. Participar i  col·laborar en la promoció d'un adequat ambient de convivència

escolar, així com conéixer el Pla de Convivència del centre.

2.2. Respectar  el  dret  de  la  resta  dels  alumnes  i  les  alumnes  que  no  siga

pertorbada l'activitat educativa.

2.3. Justificar de forma adequada i documentalment, davant del tutor o tutora, les

faltes d'assistència i de puntualitat. En el cas que siga menor d'edat, es justificarà per part

dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumne i alumna.

2.4. Utilitzar  adequadament  les  instal·lacions,  materials  i  recursos  educatius

utilitzats en el centre.

2.5. Respectar els béns i pertinences dels membres de la comunitat educativa.

2.6. Complir el Reglament de Règim Interior del centre.

2.7. Respectar  i  complir  les  decisions dels  òrgans unipersonals  i  col·legiats  del

centre,  sense  perjuí  de  fer  valdre  els  seus  drets  quan  considere  que  alguna  de  les

decisions vulnere algun d'ells, d'acord amb el procediment que establisca el Reglament de

Règim Interior del centre i la legislació vigent.

2.8. Complir  les  normes  de  seguretat,  salut  i  higiene  en  els  centres  docents,

considerant expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques,

estupefaents i psicòtrops.

2.9. Respectar el projecte educatiu, o el caràcter propi del centre, d'acord amb la

legislació vigent.

2.10. Responsabilitzar-se de les comunicacions que s'establisquen entre la família i

el centre educatiu, i viceversa.

2.11. Utilitzar l'equipament informàtic, programari i comunicacions del centre, inclòs

Internet, per a fins estrictament educatius.

2.12. Respectar el que establix el Reglament de Règim Interior del centre respecte

als usos i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells

reproductors, videojocs, etc.), tant en l'activitat acadèmica com quan no servisquen als
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fins educatius establits en el projecte educatiu del centre.

3. Incompliment de les normes de convivència.

3.1. Podran  ser  objecte  de  mesures  correctores  o  disciplinàries  les  conductes

tipificades  com  a  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  i  les

conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre que siguen realitzades

pels  alumnes i  les  alumnes dins del  recinte escolar  o  durant  la  realització  d'activitats

complementàries i extraescolars.

3.2. Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds

que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament

relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa. Tot

això sense perjuí de l'obligació, si és el cas, d'informar de les autoritats competents les

dites conductes.

4. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries.

4.1. Les mesures correctores i disciplinàries que s'apliquen per l'incompliment de

les  normes  de  convivència  tindran  un  caràcter  educatiu  i  rehabilitador,  garantiran  el

respecte als drets dels alumnes i les alumnes i procuraran la millora en les relacions de

convivència de tots els membres de la comunitat educativa.

4.2. En cap cas, els alumnes i les alumnes podran ser privats de l'exercici del seu

dret a l'educació, ni en el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat.

4.3. No podran imposar-se  mesures educatives correctores  ni  disciplinàries  que

siguen contràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes i les

alumnes.

4.4. La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes

respectarà  la  proporcionalitat  amb  la  conducta  de  l'alumne  i  de  l'alumna  i  haurà  de

contribuir a la millora del procés educatiu.

4.5. Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta, hauran de

comunicar-se a l'autoritat  judicial.  Tot  això sense perjuí  que es prenguen les mesures

cautelars oportunes.
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5. Gradació  de  les  mesures  educatives  correctores  i  de  les  mesures  educatives

disciplinàries.

5.1. Els  incompliments  de  les  normes  de  convivència  hauran  de  ser  valorats

considerant la situació de l'alumne o de l'alumna. Per a això, els òrgans responsables de

la  instrucció  de  l'expedient  o  d'imposició  de  mesures  educatives  correctores  o

disciplinàries,  hauran  de  tindre  en  compte  les  circumstàncies  personals,  familiars  o

socials, i  l'edat de l'alumne o de l'alumna, per a la qual cosa podran sol·licitar quants

informes consideren pertinents per tal d'acreditar la dita situació o circumstància.

5.2. Als  efectes  de la  gradació  de  les  mesures  educatives  correctores  i  de  les

mesures  educatives  disciplinàries,  es  tindran  en  compte  les  següents  circumstàncies

atenuants:

5.2.1. El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.

5.2.2. La  no  comissió  amb anterioritat  d'accions  contràries  a  les  normes  de

convivència.

5.2.3. La  petició  d'excuses  en  els  casos  d'injúries,  ofenses  i  alteració  del

desenrotllament de les activitats del centre.

5.2.4. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

5.2.5. La falta d'intencionalitat.

5.2.6. El caràcter ocasional de l'acte en la conducta i comportament habitual.

5.2.7. La provocació suficient.

5.3. Als  mateixos  efectes  es  tindran  en  compte  les  següents  circumstàncies

agreujants:

5.3.1. La premeditació.

5.3.2. La reiteració.

5.3.3. Qualsevol  conducta  discriminatòria  per  raó  de  naixement,  raça,  sexe,

cultura,  llengua,  capacitat  econòmica,  nivell  social,  conviccions  polítiques,  morals  o

religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o

circumstància personal o social.

5.3.4. Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es
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trobe en situació d'inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al  centre o situació

d'indefensió.

5.3.5. La publicitat,  incloent-hi  la realitzada a través de les tecnologies de la

informació i la comunicació.

5.3.6. La realització en grup o amb intenció d'emparar-se en l'anonimat.

6. Reparació de danys materials.

6.1. Els alumnes o les alumnes que individual o col·lectivament causen de forma

intencionada o per negligència danys a les instal·lacions, equipament informàtic (inclòs el

programari)  o  qualsevol  material  del  centre,  així  com  als  béns  dels  membres  de  la

comunitat educativa, quedaran obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost

econòmic de la seua reparació o restabliment, sempre que el professorat, tutors, tutores o

qualsevol  membre  del  centre  docent  responsable  de  la  vigilància  de  l'alumnat  menor

d'edat, proven que van emprar tota la diligència exigida per la legislació vigent i en els

termes que preveu ella.

6.2. Els  alumnes o les alumnes que sostragueren béns en el  centre hauran de

restituir els béns sostrets, o reparar econòmicament el valor d'estos.

6.3. Els  pares,  mares,  tutors  o  tutores  seran  responsables  civils  en  els  termes

previstos per la legislació vigent,  en relació al  que disposen els apartats 6.1 i  6.2 del

present article.

6.4. La  reparació  econòmica  del  dany  causat  no  serà  eximent  del  possible

expedient disciplinari per l'actuació comesa.

6.5. La direcció del centre comunicarà a la Direcció Territorial competent en matèria

d'educació els fets arreplegats en els apartats 6.1 i 6.2 del present article perquè inicie

l'oportú expedient de reintegrament.

7. Pràctica i recepció de comunicacions.

7.1. La pràctica de les notificacions de les resolucions i  actes administratius als

alumnes  o  alumnes,  els  seus  pares,  mares,  tutors  o  tutores  en  l'àmbit  dels  centres

docents  públics  haurà  de  realitzar-se  d'acord  amb  la  Llei de  Règim  Jurídic  de  les

Administracions  Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú;  qualsevol  altre  tipus  de

comunicació  es podrà  notificar  per  altres  mitjans,  en  els  termes  que  es  determinen
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reglamentàriament.

7.2. Els alumnes o alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser

menors d'edat, estan obligats a facilitar, a l'inici del curs o en el moment de la incorporació

a un centre docent, l'adreça postal del seu domicili, adreça electrònica i contacte telefònic

a fi de ser notificades, si és el cas, les comunicacions relacionades amb les conductes

que alteren la convivència escolar.

7.3. Els canvis que es produïsquen al llarg del curs escolar de l'adreça postal del

domicili,  així  com de l'adreça electrònica,  hauran de ser  comunicades al  centre en el

moment en què es facen efectius.

8. Decisions col·lectives d'inassistència a classe.

8.1. De  conformitat  amb  en  l'article  8  de  laLey  Orgànica  8/1985,  de  3  de  juliol,

Reguladora del Dret a l'Educació, segons la redacció donada per la disposició final primera

de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d'Educació, les decisions col·lectives adoptades

pels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'Educació Secundària Obligatòria,

respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni

seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i

siguen comunicades prèviament a la direcció del centre. Per analogia, s'estima equivalent

al tercer curs d'ESO als alumnes de tercer curs d'Ensenyances Professionals de Música.

8.2. Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat

anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes, de conformitat amb

l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, Reguladora del Dret de Reunió.

8.3. En  tot  cas,  els  centres  docents  garantiran  el  dret  a  assistir  a  classe  i  a

romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret

de reunió en els termes que preveu la legislació vigent.

8.4. Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de

reunió, que impliquen la inassistència a classe, hauran de ser comunicades a la direcció

del centre amb una antelació mínima de cinc dies naturals.

8.5. Els  centres  docents  comunicaran  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores,  amb

caràcter previ, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes o les alumnes respecte a

l'exercici del dret de reunió.
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9. Conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  educatiu  i  mesures

correctores.

9.1. Conductes contràries  a les normes de convivència del centre educatiu:

9.1.1. Les faltes de puntualitat injustificades.

9.1.2. Les faltes d'assistència injustificades.

9.1.3. Els  actes  que  alteren  el  normal  desenrotllament  de  les  activitats  del

centre educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes.

9.1.4. Els actes d'indisciplina.

9.1.5. Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els

membres de la comunitat educativa.

9.1.6. El furt o el deteriorament intencionat d'immobles, materials, documentació

o recursos del centre.

9.1.7. El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres

de la comunitat educativa.

9.1.8. Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels

membres de la comunitat educativa.

9.1.9. La  negativa  sistemàtica  a  portar  el  material  necessari  per  al

desenrotllament del procés d'ensenyança-aprenentatge.

9.1.10. La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o

tutores per part del centre i viceversa.

9.1.11. L'alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares,

tutors o tutores per part del centre.

9.1.12. La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.

9.1.13. La  utilització  inadequada  de  les  tecnologies  de  la  informació  i

comunicació durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.

9.1.14. L'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens

al procés d'ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre

educatiu.

9.1.15. Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l'estudi dels

seus companys i companyes.

9.1.16. La incitació o estímul  a cometre una falta contrària a  les normes de

convivència.

9.1.17. La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant
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de conductes contràries a les normes de convivència.

9.1.18. L'ús  inadequat  de  les  infraestructures  i  béns  o  equips  materials  del

centre.

9.1.19. La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del

centre i que estiguen incloses en el seu projecte educatiu.

9.2. Mesures correctores.

Davant  de les conductes  contràries a les normes de convivència del  centre educatiu,

tipificades en l'article anterior, el Pla de Convivència i el Reglament de Règim Interior del

centre podran contemplar mesures d'intervenció que concreten, ajusten o modulen les

mesures educatives correctores arreplegades en este article i que són les següents:

9.2.1. Amonestació verbal.

9.2.2. Compareixença immediata davant del cap o cap d'estudis o el director o

la directora.

9.2.3. Amonestació per escrit.

9.2.4. Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics

aliens  al  procés  d'ensenyança-aprenentatge,  utilitzats  de  forma  reiterada  durant  les

activitats que es realitzen en el centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als

pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l'alumne o de l'alumna. En el cas que

l'alumne o  l'alumna siga  major  d'edat,  se  li  tornarà  una vegada finalitzada la  jornada

lectiva. No obstant això, l'ús d'aparells electrònics en el recinte dels centres docents es

podrà prohibir, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques docents, si

així ho contempla el Reglament de Règim Interior del Centre.

9.2.5. Suspensió  del  dret  a  participar  en  les  activitats  extraescolars  o

complementàries que tinga programades el centre durant els quinze dies següents a la

imposició de la mesura educativa correctora.

9.2.6. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període

no  superior  a  cinc  dies  lectius.  Durant  la  impartició  d'eixes  classes,  i  a  fi  d'evitar  la

interrupció del procés formatiu de l'alumnat, este romandrà en el centre educatiu efectuant

els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix

docència. El cap o el cap d'estudis del centre organitzarà l'atenció a este alumnat.
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10. Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l'alumnat que siga objecte de

mesures educatives correctores.

Totes  les  mesures  correctores  previstes  en  l'article  anterior  hauran  de  ser

comunicades  formalment  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores  dels  alumnes  o  alumnes

menors d'edat.

11. Competència per a aplicar les mesures educatives correctores.

Correspon al director o a la directora del centre i a la Comissió de Convivència, en

l'àmbit  de les seues competències,  afavorir  la  convivència i  facilitar  la mediació en la

resolució dels conflictes. Al director o a la directora del centre li correspon, així mateix,

imposar les mesures educatives correctores que corresponguen als alumnes o alumnes,

en compliment de la normativa vigent, en el Reglament de Règim Interior del centre i en el

corresponent  Pla de Convivència,  sense perjuí  de les competències atribuïdes a este

efecte al Consell Escolar del Centre.

No obstant això, a fi  d'agilitzar l'aplicació de les mesures educatives correctores

previstes en l'apartat 9.2 i de que estes siguen el més formatives possibles i afavoridores

de la convivència en el centre, el cap o la cap d'estudis o el professor o la professora

d'aula,  per  delegació  del  director  o  directora,  podrà  imposar  les  mesures  correctores

previstes en:

Mesures educatives correctores El Director del centre delegarà la

seua  competència  d'imposició

de les mesures correctores en:

Amonestació verbal El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.
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Compareixença  immediata  davant  del  cap  o  la

cap d'estudis o el director o la directora

El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.

Amonestació per escrit El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.

Retirada  de  telèfons  mòbils,  aparells  de  so  o

altres  aparells  electrònics  aliens  al  procés

d'ensenyança-  aprenentatge,  utilitzats  durant  les

activitats que es realitzen en el centre educatiu

El  professor  o  la  professora

present  quan  l'alumne  o  l'alumna

realitze la conducta contrària a les

normes  de  convivència  que  es

tracte.

Suspensió  del  dret  a  participar  en  les  activitats

extraescolars  o  complementàries  que  tinga

programades el centre.

El cap o la cap d'estudis del centre.

Suspensió del  dret d'assistència a determinades

classes  per  un  període  no  superior  a  cinc  dies

lectius.

No és delegable, si bé el cap o el

cap d'estudis del centre organitzarà

l'adequada atenció d'este alumnat.

12. Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores.

De  totes  les  mesures  educatives  correctores  que  s'apliquen  haurà  de  quedar

constància escrita en el centre, a excepció de les previstes en les apartats 9.2.1, 9.2.2 i

9.2.4, de l'apartat de mesures correctores, que incloga la descripció de la conducta que

l'ha motivat, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada. Posteriorment el

Director o directora del centre o persona en qui delegue ho registrarà, si és procedent, en
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el Registre Central d'acord amb el que establix l'Orde de 12 de setembre de 2007, de la

Conselleria  d’Educació,  que regula  la  notificació  per  part  dels  centres  docents  de  les

incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la

Violència i Promoció de la Convivència en els centres docents de la Comunitat Valenciana

(PREVI).

13. Prescripció.

13.1. Les  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  prescriuran  en  el

termini d'un mes, comptat a partir de la data de comissió.

13.2. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les

normes de convivència prescriuran en el termini d'un mes des de la seua imposició.

14. Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels pares,

mares, tutors o tutores.

14.1. En aquells supòsits en què, una vegada duta a terme la correcció oportuna,

l'alumne o l'alumna continue presentant reiteradament conductes pertorbadores per a la

convivència  en  el  centre,  a  més  d'aplicar  les  mesures  educatives  correctores  que

corresponguen, es donarà trasllat, prèvia comunicació als pares, mares, tutors o tutores

legals  en  el  cas  de  menors  d'edat,  a  les  institucions  públiques  que  es  consideren

oportunes,  de  la  necessitat  d'adoptar  mesures  dirigides  a  modificar  aquelles

circumstàncies  personals,  familiars  o  socials  de  l'alumne  o  alumna  que  puguen  ser

determinants de l'aparició i persistència de les dites conductes.

14.2. En aquelles actuacions i  mesures educatives correctores en què el  centre

reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumne o alumna i

estos la rebutgen, el centre ho posarà en coneixement de l'administració Educativa, a fi

que s'adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de l'alumne i de l'alumna

continguts  en  el  capítol  I  del  títol  II  del  present  Decret  i  el  compliment  dels  deures

arreplegats en el capítol I del referenciat títol. L'Administració Educativa, si considera que

esta  conducta  causa greu danye al  procés educatiu  del  seu fill  o  filla,  ho  posarà  en

coneixement  de  les  institucions  públiques  competents,  amb  un  informe  previ  de  la

inspecció educativa.
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15. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Es  consideren  conductes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en  el  centre  les

següents:

15.1. Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la

comunitat  educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en

l'apartat 9.

15.2. L'agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a

qualsevol  membre de la  comunitat  educativa,  així  com la  falta  de respecte  greu a la

integritat i dignitat personal.

15.3. Les vexacions i  humiliacions a qualsevol  membre de la comunitat  escolar,

particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen

contra  els  alumnes  o  les  alumnes  més  vulnerables  per  les  seues  característiques

personals, socials o educatives.

15.4. L'assetjament escolar.

15.5. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.

15.6. La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.

15.7. Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en

els béns dels membres de la comunitat educativa.

15.8. Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de

les activitats del centre.

15.9. Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i  la

integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

15.10. La introducció en el centre d'objectes perillosos o substàncies perjudicials

per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

15.11. Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del

centre educatiu si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per

qualsevol mitjà.

15.12. La  incitació  o  l'estímul  a  cometre  una  falta  que  afecte  greument  la
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convivència en el centre.

15.13. La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores

adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència.

15.14. La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant

de les faltes que afecten greument la convivència en el centre.

15.15. L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.

15.16. Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi

del centre.

16. Responsabilitat penal.

La direcció del centre públic o el o la titular del centre privat concertat comunicarà,

simultàniament  al  Ministeri  Fiscal  i  a  la  Direcció  Territorial  competent  en  matèria

d'educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta penal, sense perjuí

d'adoptar les mesures cautelars oportunes.

Capítol II– Drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumnat en l'àmbit de la
convivència

1. Drets.

Els representants legals tenen dret:

1.1. Ser  respectats,  rebre  un  tracte  adequat  i  ser  valorats  per  la  comunitat

educativa i per la societat en general, en l exercici de les seues funcions.�exercici de les seues funcions.

1.2. que  els  seus  fills  i  filles  reben  una  educació  amb  la  màxima  garantia  de

qualitat, conforme, amb els fins i drets establits en la Constitució, en l'Estatut d'Autonomia

de la Comunitat Valenciana i en les Lleis Educatives.

1.3. A participar en el procés d'ensenyança i aprenentatge dels seus fills i  filles,

sense detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres membres

de la comunitat educativa.

1.4. A conéixer els procediments, establits pel centre educatiu per a una adequada
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col·laboració amb este.

1.5. A estar informats sobre el progrés de l'aprenentatge i integració socioeducativa

dels seus fills i filles.

1.6. A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el centre.

1.7. A participar  en  l'organització,  funcionament,  govern  i  avaluació  del  centre

educatiu, en els termes establits en les Lleis.

1.8. A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i

suggeriments.

1.9. A  ser  oïdes  en  aquelles  decisions  que  afecten  l'orientació  acadèmica  i

professional dels seus fills i filles.

1.10. que els siguen notificades les faltes d'assistència i retards.

1.11. que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries

en les que puguen veure's incursos els seus fills i filles.

1.12. A ser informats del projecte educatiu del centre, i del caràcter propi del centre.

1.13. A  presentar  per  escrit  les  queixes,  reclamacions  i  suggeriments  que

consideren  oportunes,  relatives  tant  al  funcionament  del  centre  educatiu  com  de  les

decisions o mesures adoptades amb els seus fills i filles.

2. Dret d'associació dels pares, mares, tutors o tutores de els alumnes i les alumnes.

2.1. Els pares, mares, tutors o tutores de els alumnes i les alumnes tenen garantida

la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu.

2.2. Les  associacions  de  pares,  mares,  tutors  o  tutores  d'alumnes  i  alumnes

assumiran, entre altres, les finalitats següents:

2.2.1. Assistir  als  pares,  mares,  tutors  o  tutores  en tot  allò  que concernix  a

l'educació dels seus fills i filles o pupils i pupil·les.

2.2.2. Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents.

2.2.3. Promoure  la  participació  dels  pares,  mares,  tutors  o  tutores  de  els

alumnes i les alumnes en la gestió del centre.

PGA a) PEC REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2020-21 (Versió octubre 2020)                                    26

Conservatori Professional de Música
“Josep Climent” d’Oliva

C/ Manuel de Falla, 2. 46780-Oliva
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480

e-mail: 46021782@gva.es
https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/


                                                 
                                                                                                        

2.3. En cada centre docent podran existir associacions de pares i mares d'alumnes

integrades pels pares, mares, tutors o tutores.

2.4. Les associacions de pares i  mares d'alumnes i  alumnes podran utilitzar els

locals dels centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a

l'efecte  dels  quals,  els  o  les  titulars  dels  centres  privats  concertats  o  els  directors  o

directores dels centres docents públics facilitaran la integració de les dites activitats en la

vida escolar, sempre que no alteren el normal desenrotllament d'esta.

2.5. Les Administracions Educatives afavoriran l'exercici del dret d'associació dels

pares i mares, així com la formació de federacions i confederacions.

2.6. Reglamentàriament  s'establiran,  d'acord  amb  la  Llei,  les  característiques

específiques de les associacions de pares i mares d'alumnes i alumnes.

3. Deures.

Als pares, mares, tutors o tutores de els alumnes i les alumnes els correspon assumir els

deures següents :

3.1. Inculcar el valor de l'educació en els seus fills i filles i el de l'esforç i estudi per

a  l'obtenció  dels  millors  rendiments  acadèmics  en  el  procés  d'aprenentatge  i  la

responsabilitat que comporta.

3.2. Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l'escolarització dels seus

fills  i  filles  i  atendre  correctament  les  necessitats  educatives  que  sorgisquen  de

l'escolarització.

3.3. Col·laborar amb el centre educatiu. Quan els pares, mares, tutors o tutores,

per  acció  o  omissió,  no  col·laboren  amb el  centre  educatiu  dels  seus  fills  i  filles,  es

procedirà d'acord amb els disposat en l'apartat 14.

3.4. Escolaritzar  els  seus  fills  o  filles.  Els  pares,  mares,  tutors  o  tutores  dels

alumnes i alumnes que, per acció o omissió, no complisquen responsablement amb els

deures que els corresponen respecte a l'escolarització dels seus fills o filles, és a dir, que

permeten l'absentisme, l'administració educativa, amb un informe previ de la inspecció

educativa, informarà de les institucions públiques competents els fets, a fi que adopten les

mesures oportunes per a garantir els drets de l'alumne i alumna continguts en el capítol I
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del títol II d'este decret.

3.5. Estar involucrats en l'educació dels seus fills i filles, al llarg de tot el procés

educatiu.

3.6. Fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència del

centre.

3.7. Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa.

3.8. Ensenyar als seus fills i filles a cuidar dels materials i instal·lacions del centre i

respondre dels desperfectes causats en estos.

3.9. Vetlar per l'assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar.

3.10. Proporcionar  al  centre  la  informació  que  per  la  seua  naturalesa  siga

necessària conéixer per part del professorat.

3.11. Comunicar-se  amb  l'equip  educatiu  sobre  el  procés  d'ensenyança  i

aprenentatge  dels  seus  fills  i  filles  i  el  seu  desenrotllament  personal,  socioeducatiu  i

emocional, així com cooperar en la Resolució de conflictes.

3.12. Proporcionar,  en la  mesura de les seues disponibilitats,  els  recursos i  les

condicions necessàries per al progrés escolar.

3.13. Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l'ajuda corresponent en cas de

dificultat,  perquè  els  seus  fills  i  filles  o  pupils  i  pupil·les  cursen  les  ensenyances

obligatòries i assistisquen regularment a classe.

3.14. Estimular-los  perquè  duguen  a  terme  les  activitats  d'estudi  que  li'ls

encomanen.

3.15. Participar de manera activa en les activitats que s'establisquen en virtut dels

compromisos educatius  que els  centres  docents  establisquen amb les  famílies,  per  a

millorar el rendiment dels seus fills i filles.

3.16. Conéixer,  participar  i  recolzar  l'evolució  del  seu  procés  educatiu,  en

col·laboració amb els professors, professores i el centre docent.

3.17. Respectar  i  fer  respectar  les normes establides pel  centre,  l'autoritat  i  les

indicacions o orientacions educatives del professorat.

3.18. Ensenyar als seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en l'ús de
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les tecnologies de la informació i comunicació, vigilar el tipus d'informació a què els seus

fills i filles accedixen a través de les noves tecnologies i mitjans de comunicació.

3.19. Respectar  el  projecte  educatiu  del  centre,  així  com  el  caràcter  propi  del

centre.

Capítol III– Drets i deures del professorat en l'àmbit de la convivència escolar.

1. Drets.

Als  professors  i  professores,  dins  de  l'àmbit  de  la  convivència  escolar,  se'ls

reconeixen els següents drets:

1.1. Ser  respectats,  rebre  un  tracte  adequat  i  ser  valorats  per  la  comunitat

educativa i per la societat en general, en l ’exercici de les seues funcions.�exercici de les seues funcions.

1.2. A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització

de les  tasques escolars  a  casa,  control  d'assistència  a  classe,  assistència  a  tutories,

informació  necessària  per  a  l'adequada  atenció  de  l'alumne  o  alumna)  per  a  poder

proporcionar un adequat clima de convivència escolar i facilitar una educació integral per

als seus fills i filles.

1.3. Realitzar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, en què siguen

respectats els seus drets, especialment el seu dret a la integritat física i moral.

1.4. A exercir les competències que en l'àmbit de la convivència escolar els siguen

atribuïdes per part d'este decret i la resta de la normativa vigent.

1.5. A tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre un

adequat  clima de convivència  durant  les  classes assegurant  el  desenrotllament  de  la

funció docent  i  discent,  així  com durant les activitats  complementàries i  extraescolars,

segons el procediment que s'establisca en el Reglament de Règim Interior del centre.

1.6. A rebre  l'ajuda  i  col·laboració  de  la  comunitat  educativa  per  a  millorar  la

convivència en el centre.

1.7. A  participar  en  l'elaboració  de  les  normes  de  convivència  del  centre,

directament o a través dels seus representants en els òrgans col·legiats del centre.

1.8. A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així com

a realitzar propostes per a millorar-ho.
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1.9. A rebre, per part de l'administració, els plans de formació previstos, així com la

formació permanent en els termes establits en l'article 102 de la Llei Orgànica 2/2006, de

3 de maig, d'Educació.

1.10. A tindre la consideració d'autoritat pública, en l'exercici de la funció docent,

als efectes del que disposa la normativa vigent.

1.11. A la defensa jurídica i protecció de l'administració Pública en els procediments

que  se  seguisquen  davant  de  qualsevol  orde  jurisdiccional,  com  a  conseqüència  de

l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei

d’Assistència Jurídica a la Generalitat.

1.12. Conéixer el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi.

2. Deures.

Els professors i professores, dins de l'àmbit de la convivència escolar, tenen les

responsabilitats següents:

2.1. Respectar  i  fer  respectar  el  projecte  educatiu  del  centre,  així  com  el  seu

caràcter propi.

2.2. Complir amb les obligacions establides per la normativa sobre la convivència

escolar i les derivades de l'atenció a la diversitat dels seus alumnes i alumnes.

2.3. Exercir, de forma diligent, les competències que en l'àmbit de la convivència

escolar els atribuïsquen este decret i la resta de la normativa vigent.

2.4. Respectar i donar un tracte adequat als membres de la comunitat educativa.

2.5. Imposar  les  mesures correctores  que els  corresponga en virtut  del  present

Decret.

2.6. Inculcar als alumnes i a les alumnes el respecte per tots els membres de la

comunitat educativa.

2.7. Fomentar  un  clima  de  convivència  en  l'aula  i  durant  les  activitats

complementàries  i  extraescolars,  que  permeten  el  bon  desenrotllament  del  procés

d'ensenyança- aprenentatge.

2.8. Informar  els  pares,  mares,  tutors  o  tutores  dels  alumnes i  alumnes de les

normes de convivència establides en el centre, dels incompliments d'estes per part dels

seus fills i filles, així com de les mesures educatives correctores imposades.

2.9. Informar els alumnes i a les alumnes de les normes de convivència establides

en el centre, fomentant el seu coneixement i compliment.
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2.10. Establir  en  la  programació  de  la  seua  docència,  i  especialment  en  la

programació  de  la  tutoria,  aspectes  relacionats  amb  la  convivència  escolar  i  amb  la

resolució pacífica de conflictes.

2.11. Controlar  les  faltes  d'assistència,  així  com els  retards  dels  alumnes  i  les

alumnes i informar d'això els pares, mares, tutors o tutores, segons el procediment que

s'establisca en el Reglament de Règim Interior del centre.

2.12. Actuar amb diligència i rapidesa davant de qualsevol incidència rellevant en

l'àmbit de la convivència escolar i comunicar-ho al professor- tutor o la professora-tutora

de manera que s'informe convenientment els pares, mares, tutors o tutores i es puguen

prendre les mesures oportunes.

2.13. Informar els  pares,  mares,  tutors  o tutores  de les accions dels  alumnes i

alumnes que siguen greument perjudicials per a la convivència en el centre.

2.14. Formar-se  en  la  millora  de la  convivència  en  els  centres  docents  i  en  la

solució pacífica de conflictes.

2.15. Guardar  reserva  i  sigil  professional  sobre  tota  aquella  informació  que  es

dispose sobre les circumstàncies personals i familiars dels alumnes i les alumnes, sense

perjuí de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent les circumstàncies que puguen

implicar  l'incompliment  dels  deures  i  responsabilitats  establits  per  la  normativa  de

protecció de menors.

2.16. Informar la Conselleria competent en matèria d'educació de les alteracions de

la  convivència  en  els  termes  que  preveu  l'Orde  de  12  de  setembre  de  2007,  de  la

Conselleria d’Educació.

2.17. Informar els responsables del centre de les situacions familiars que pogueren

afectar l'alumne o a l'alumna.

2.18. Guardar reserva i sigil professional sobre els continguts de les proves parcials

o finals, ordinàries i extraordinàries programades pels centres docents i de les planificades

per l'administració Educativa.

2.19. Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en

el procés d'ensenyança-aprenentatge.

2.20. Utilitzar  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  per  a  fins

estrictament educatius.

2.21. Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i en

particular  complir  i  fer  complir  el  que preveu la  Llei Orgànica  de  Protecció  de  Dades  de
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Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.

2.22. Atendre  pares,  mares,  tutors,  tutores,  alumnes  i  alumnes  i,  si  és  el  cas,

l'exercici de la tutoria.

Capítol  IV–  Drets  i  deures  del  personal  d'administració  i  servicis  en  l'àmbit  de  la
convivència escolar.

1. Drets.

El personal d'administració i servicis, com a membres de la comunitat educativa, i

en l'exercici de les seues funcions legalment establides, tindran els següents drets:

1.1. Ser  respectats,  rebre  un  tracte  adequat  i  ser  valorats  per  la  comunitat

educativa i per la societat en general, en l ’exercici de les seues funcions.�exercici de les seues funcions.

1.2. A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en este.

1.3. A  rebre  defensa  jurídica  i  protecció  de  l'administració  Pública  en  els

procediments  que  se  seguisquen  davant  de  qualsevol  orde  jurisdiccional  com  a

conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes

establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat.

2. Deures.

El personal d'administració i servicis tindrà els deures següents: Colaborar amb el

centre per a establir un bon clima de convivència en este.

2.1. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament

administratius o relacionats amb el seu lloc de treball.

2.2. Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

2.3. Complir i fer complir el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de

Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel·lectual.

2.4. Custodiar la documentació administrativa, així com a guardar reserva i  sigil

respecte a l'activitat quotidiana del centre escolar.

2.5. Comunicar  a  la  direcció  del  centre  quantes  incidències  suposen  violència

exercida sobre persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o reiteració,

perjudiquen la convivència en els centres docents.
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TÍTOL III – NORMES DE CONVIVÈNCIA I PRÒPIES DEL CONSERVATORI

Capítol I - Aspectes generals.

1. Horari.

El  Conservatori  Professional  de  Música  “Josep  Climent”  d'Oliva,  impartix

ensenyances musicals a alumnat de tota la comarca de la Safor, sent un centre públic de

caràcter comarcal, obrint de dilluns a divendres, matí i vesprada, de 9:00 a 21:30 hores.

2. Accés i eixida del centre.

L'accés a les  instal·lacions del  centre està permés única i  exclusivament  a  les

persones  pertanyents  a  la  comunitat  educativa  (alumnat,  professorat,  pares  i  mares,

personal  d'administració  i  servicis).  L'accés a qualsevol  persona aliena a la  comunitat

educativa necessitarà del permís de la Direcció del CPM Oliva.

A causa del caràcter específic dels horaris del centre, l'alumne pot entrar o eixir en

qualsevol moment, és per açò que els pares es faran responsables dels seus fills quan

estos no tinguen classe. Serà responsabilitat dels pares el que un alumne abandone el

centre.

L'alumnat no podrà abandonar el centre durant les hores lectives, excepte permís

exprés. En cas de produir-se esta situació quedarà constància en el centre per mitjà d'un

escrit del pare-mare, tutor-tutora de l'alumnat.

Les  zones  d'espera  seran  el  hall  de  la  planta  baixa  i  la  biblioteca,  i  els

acompanyants evitaran en la mesura que siga possible, el trànsit per les escales i els

corredors de la planta primera.

Els  acompanyants  de  l'alumnat  no  podran  romandre  dins  de  l'aula  mentre

s'imparteixen les classes sense autorització del professorat.

No s'interrompran les classes per a realitzar tutories. Hi ha un horari de tutoria, en

el que, amb cita prèvia s’atendrà als pares.

Quan es produïsca absència  d'un professor  o  professora es tractarà  d'avisar  a

l'alumnat a través dels mitjans a l'abast (sms, adreça electrònica o telefònicament). Els

alumnes que  no  hagen pogut  ser  avisats  o  no  abandonen el  centre  disposaran  d'un
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professor de guàrdia que atendrà estes absències. La informació sobre el professorat de

guàrdia es proporcionarà en consergeria.

3. Ús de les instal·lacions.

Tota la comunitat  educativa es compromet a fer un bon ús de les instal·lacions

interiors i exteriors del centre, a vetlar per la seua conservació, neteja i higiene. 

4. Senyalitzacions de seguretat. Simulacre d'emergència.

Hi ha un sistema de protecció contra incendis que inclou una sèrie d'extintors, bies i

senyalitzacions de seguretat. És important que es respecte este sistema per a no posar

en perill a cap membre de la comunitat educativa davant de qualsevol emergència que es

poguera donar.

Durant el primer trimestre de curs es realitzarà un simulacre d'emergència en què

s'evacuarà tot l'edifici.

5. Salut.

El CPM Oliva fomentará la salut pública fent complir la normativa vigent quant a la

prohibició  de  fumar,  de  consum  de  begudes  alcohòliques  i  de  qualsevol  substància

perjudicial. 

6. Ús dels taulers d'anuncis.

Les Instruccions 1/2010 de la Subsecretària de la Conselleria d’Educació regiran en

tot moment l'ús dels taulers d'anuncis situats en el hall.

En ells s'exposarà quanta informació acadèmica i  administrativa del  centre siga

necessària per a l'òptim desenrotllament de l'organització i del funcionament. 

La  Direcció  autoritzarà  també l'exposició  d'informació  externa d'interés  per  a  la

comunitat educativa.

7. Comunicació de desperfectes.

Qualsevol  membre  de  la  comunitat  educativa  que  detecte  desperfectes  en  les

instal·lacions haurà  de comunicar-ho com més prompte  millor  al  Secretari  del  centre,

perquè es procedisca a la seua reparació.
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8. Indumentària.

En el  centre no hi  ha l'ús d'uniforme específic,  però serà convenient seguir  les

indicacions del professorat responsable d'activitats per a la realització de determinades

audicions/concerts.

9. Ús de telèfons mòbils.

Els telèfons mòbils romandran apagats dins de les aules i de l'auditori, per tant està

terminantment prohibida la seua utilització dins d'estos espais.

No es podrà utilitzar dins del recinte del Conservatori, qualsevol altre tipus d'aparell

electrònic que entorpisca el funcionament correcte de les classes o pertorbe l'ambient del

centre. 

10. Protecció de dades personals.

El CPM Oliva respectarà la normativa vigent en relació amb la protecció de dades

personals i la publicació d'imatges: Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria

de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  dicten

instruccions per  al  compliment  de  la  normativa  de protecció de  dades en els  centres

educatius públics de titularitat de la Generalitat. 

En la documentació de matrícula s'autoritzarà o no, la publicació d'imatges, sempre

amb fins pedagògics.

11. Registres d'àudio i vídeo.

No es podran realitzar registres visuals o sonors dins de les classes, si no hi ha una

autorització prèvia del professorat i dels pares-mares de l'alumnat, sempre destinats a fins

pedagògics, i en este cas el professorat serà el responsable de la seua custòdia.

No es podran realitzar registres visuals o sonors dins del recinte del Conservatori,

sense autorització prèvia de Consell Escolar, (corredors, auditori,...) en tot cas i a causa

de les característiques del Conservatori, els pares-mares, tutors-tutores, podran realitzar

gravacions de les audicions dels seus fills-filles,  sent este un material  d'ús domèstic i

personal.

12. Zones d'estudi i de concert.
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Es considera espai d'estudi les aules i la biblioteca, i de concert l'auditori, per tant

es  respectarà  el  silenci  en  estes  dependències,  i  es  prohibix  menjar  i  beure  en  les

mateixes.

No  es  podrà  accedir  ni  abandonar  l'auditori  durant  el  desenrotllament  de  les

audicions. Hi ha una pantalla de vídeo en l'entrada en què es pot apreciar l'activitat de

l'interior, i per tant, es distingix en tot moment si s'està realitzant una audició. Només es

permetrà l'entrada i eixida entre actuacions.

L'auditori del Conservatori és per a ús d'este centre, no obstant si es planificara dins

de  les  activitats  extraescolars  o  de  col·laboració  amb  l'entorn,  alguna  actuació  no

vinculada  amb este  centre,  haurà  d'estar  aprovada  pel  consell  escolar,  se  sol·licitarà

l'autorització a la Conselleria d’Educació, i els sol·licitants hauran de presentar per a eixe

dia els pertinents segurs. (Responsabilitat civil, segur de robatori, etc,...)

13. Fotocòpies.

Les fotocòpies utilitzades pels  professors en les classes són gratuïtes,  però és

convenient  organitzar  amb  la  suficient  antelació  la  seua  sol·licitud,  per  a  evitar

aglomeració de tasques en consergeria.

No es contempla la realització de fotocòpies per a ús particular dels alumnes i

professors. En tot moment caldrà ajustar-se el que disposa la normativa vigent.

14. Cabines d'estudi.

Per a la utilització de les cabines d'estudi, se sol·licitarà un document que acredite

la identificació de l'alumnat, quedant registre en consergeria, i responsabilitzant-se de la

seua utilització correcta l'alumne/a.

Les cabines d'estudi tenen un ús exclusiu musical (per a l'estudi no musical està

disponible la biblioteca), i són d'ús individual. Excepcionalment, s'autoritzarà l'ús a grups

de música de cambra si el professor ho considera oportú.

L'alumne serà responsable dels desperfectes que es puguen ocasionar durant el seu ús.

Les claus seran tornades al conserge, i s'evitarà entregar les mateixes a un altre

alumne no registrat.

15. Accés al material del centre i el préstec o cessió d'instruments.

El  CPM  Oliva,  disposa  d'un  equipament  molt  divers,  que  comprén  material
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instrumental, bibliogràfic, informàtic, ..., tot això convenientment registrat en l'inventari del

Centre. Este material està a disposició de professors i alumnes de manera que s'optimitze

el seu ús responsable.

Convé ressenyar algunes particularitats referides a l'ús del material:

✔ Hi ha una dotació completa de tot el material necessari per a totes les especialitats

instrumentals. 

✔ Normalment, és el professor el que utilitza este material instrumental per a impartir

de  forma  pràctica  les  seues  classes.  En  els  casos,  en  els  que  no  es  disposa  d'un

instrument per a cada professor d'una mateixa especialitat, són els mateixos professors

els  que  decidixen  de  que  manera  fan  ús  d'estos  instruments.  També  és  cert,  que

determinats professors utilitzen els seus propis instruments.

✔ El departament de tecla pot atendre les classes del seu alumnat amb els pianos

existents  en  el  Centre,  i  s'han  habilitat  aules  amb dos  pianos  perquè  la  pràctica  de

l'alumne i  professor es puga fer en instruments distints.  Els alumnes poden fer ús de

pianos d'estudi en les aules que en determinades hores no es dediquen a classes.

✔ Els  alumnes  de  percussió  compartixen  instruments  del  Centre  en  les  diferents

assignatures que resulta indispensable el seu ús, com ara percussió, orquestra/banda,

conjunt i música de cambra. Són els professors d'estes assignatures els que organitzen el

seu ús.

✔ Únicament en casos puntuals es presten els instruments, atenent per a això el que

establix  el  Reglament  de  Règim  Intern:  Es  podrà  cedir  en  préstec  a  l'alumnat  cert

instrumental del centre (temps limitat), amb un informe previ per escrit del professorat,

equip directiu i consell escolar, per les circumstàncies que siguen, ho consideren oportú,

comprometent-se a tornar-ho en les mateixes condicions que se li  va entregar,  prèvia

aprovació del Consell Escolar.

✔ Quan  el  professorat  d'Orquestra,  Música  de  Cambra,… necessite  que  l'alumnat

utilitze en les seues assignatures instruments d'ús poc freqüent com per exemple flautí,

clarinet alt i baix, saxo tenor soprano, trompa natural, etc. haurà de comunicar per escrit al

professorat de l'assignatura a què està assignat dit instrumental, especificant en l'informe

escrit qui i quan utilitzarà l'instrumental.

✔ Hi ha dos especialitats amb unes característiques especials, són contrabaix i fagot.

Açò és, a causa de la grandària i valor econòmic dels dits instruments. El Centre disposa
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en ambdós casos d'instruments de préstec, per a facilitar que en estes assignatures no

disminuïsca el nombre d'alumnes, per la dificultat d'adquirir i/o transportar l'instrument. A

continuació, detallem la forma en què es produïx el préstec en estes dos assignatures:

ÚS INTERN I PRÉSTEC DE FAGOTS

El  Conservatori   disposa d'instrumental  suficient  per  atendre les  necessitats  de

l'alumnat en la seua activitat acadèmica dins del centre: Classe d'Instrument, Conjunt,

Música de Cambra, Orquestra, Banda o Assajos amb el Pianista Acompanyant.

Tota esta activitat implica i suposa un tràfec considerable d'instrumental. Els riscos i

perills,  per  tant,  són  evidents,  per la  qual  cosa  és  important  que  l'alumnat  prenga

consciència i faça un ús adequat dels fagots.

Amb  este  objectiu,  i  a  fi  d'evitar  accidents  personals,  als  alumnes  s'ha  fet

coneixedors d'unes normes mínimes que han de seguir per a fer un bon i correcte ús de

l'instrumental dins del centre i al mateix temps traure-li un eficient aprofitament acadèmic.

Estes normes són:

1) Tornar l'instrument al seu lloc a l'aula núm. 10 (aula de fagot, on estan guardats).

2) Guardar l'instrument on li correspon.

3) Parar atenció del seu ús i integritat mentres s'està fent una activitat.

4) Tancar l'aula, la llum i tornar la clau a Consergeria si el professor ja no està fent

classe.

Afortunadament,  la  quantitat  de  fagots  que té  el  centre  ens permet  establir  un

Règim de Préstec d'Instruments amb l'objectiu de facilitar la iniciació dels més xicotets en

una  especialitat  tan  particular  com  esta,  degut  sobretot  a  l'alt  cost  d'adquisició  de

l'instrument.

Els fagots del Conservatori estan classificats de la manera següent:

✔ F-1: Fagot S 13 mans xicotetes. NÚM. 34348.
✔ F-2: Fagot Schreiber S91. NÚM. 33373.
✔ F-3: Fagot Fox Renard. NÚM. SB 44811.
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El seu ús es distribuïx de la manera següent:

✔ F-1 per als més menuts,
✔ F-2 per a preadolescents/adolescents.
✔ F-3 per a adolescents i adults.

El sistema de Préstec es realitza per escrit, amb adopció de responsabilitats per

part de qui se'l porta i coneixement del Secretari i la Direcció Del Centre.

Els Criteris de Preferència per al Préstec, són els següents:

1) Edat.

2) Disponibilitat econòmica de la família.

3) Anys d'ús d'un instrument del centre.

4) Criteri del Professor de l'Especialitat.

ÚS INTERN I PRÉSTEC DE CONTRABAIXOS

Com queda reflectit a la Programació Didàctica de l'Especialitat de Contrabaix, el

Conservatori disposa d'instrumental suficient per a atendre les necessitats de l'alumnat en

la  seua  activitat  acadèmica  dins  del  centre:  Classe d'Instrument,  Conjunt  de  Cuerda,

Música de Cambra, Orquestra, Banda o Assajos amb el Pianista Acompanyant. 

Tota esta activitat  implica i  suposa un tràfec considerable d'instrumental  per les

diferents aules del Conservatori, tant al segon com al primer pis. Els riscos i perills, per

tant, són evidents, per la qual cosa és important que l'alumnat prenga consciència i faça

un ús adequat dels contrabaixos. 

Amb  este  objectiu,  i  el  d'evitar  accidents  personals,  als  alumnes  s'ha  fet

coneixedors d'unes normes mínimes que han de seguir per a fer un bon i correcte ús de

l'instrumental dins del centre i al mateix temps traure-li un eficient aprofitament acadèmic.

Estes normes són: 

1) Tornar l'instrument al seu lloc a l'aula núm. 5 (aula de contrabaix, on estan guardats).

2) Guardar l'instrument on li correspon i assegurar-se de que no esvararà o caurà.
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3) Anar amb atenció de no donar-li colps en els possibles trasllats per dins del centre.

4) Parar atenció del seu ús i integritat mentres s'està fent una activitat (no deixar-ho en

llocs transitats, per exemple)

5) Utilitzar el suport (sempre) adequat per a la pica, evitant que puga esvarar.

6) Tornar el suport en l'armari de l'aula núm.5 (alerta, que és fàcil oblidar-ho i perdre-ho!!!).

7) Usar obligatòriament el muntacàrregues si s'ha de pujar o abaixar un pis (es disposa

d'una clau en l'aula que ho facilita sense haver de passar per Consergeria).

8) Tancar l'aula, la llum i tornar la clau a Consergeria si el professor ja no està fent classe.

Afortunadament, la quantitat de contrabaixos que té el centre ens permet establir

un Règim de Préstec d'Instruments amb l'objectiu de facilitar la iniciació dels més xicotets

en una especialitat tan particular com esta. Evitar el trasllat continu de casa en el centre i

del centre a casa d'instruments com el contrabaix, amb el perill i el risc que comporta, és

un element a tindre en compte. 

Els contrabaixos del Conservatori estan classificats i marcats de la manera següent: 

✔ C-1: Contrabaix grandària 1/8.

✔ C-2: Contrabaix grandària ¼.

✔ C-3: Contrabaix grandària ½.

✔ C-4: Contrabaix grandària ½.

✔ C-5: Contrabaix grandària ¾.

✔ C-6: Contrabaix grandària 4/4.

✔ C-7: Contrabaix grandària 1/8.

✔ C-8: Contrabaix grandària 1/8.

✔ C-9: Contrabaix grandària ¾.

El seu ús es distribuïx de la manera següent: 
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✔ Grandàries 1/8 i ¼, per als més menuts.

✔ Grandària ½, per a preadolescents/adolescents.

✔ Grandàries  ¾ i 4/4, per a adolescents i adults.

El sistema de Préstec es realitza per escrit, amb assumpció de responsabilitats per

part de qui se'l porta i coneixement del Secretari i la Direcció del centre.

Els Criteris de Preferència per al Préstec, són els següents:

✔ Edat.

✔ Disponibilitat econòmica de la família.

✔ Anys d'ús d'un instrument del centre.

✔ Criteri del Professor de l'Especialitat.

16. Revista “Amalgama”.

Anualment,  s'edita  la  revista  del  centre  denominada  “Amalgama”  dirigida

especialment a tota la comunitat educativa i a tot aquell que tinga inquietud per llegir una

publicació de caràcter educatiu relacionada amb el CPM Oliva.

La seua edició està coordinada per l'equip directiu però la participació està oberta a

tots els membres del centre que desitgen publicar articles d'interés educatiu relacionats

amb el fet musical.

El  sumari  de cada número oferix un ampli  i  variat  ventall  de seccions,  algunes

d'elles fixes, entre les que es poden trobar articles cientificotècnics, entrevistes, ressenyes

d'activitats del centre, etc.

Esta publicació és gratuïta i  es distribuïx a tota la comunitat  educativa, sempre

d'una manera no comercial. El centre podrà buscar empreses o entitats privades, que al

publicitar-se en la revista, sufraguen parcial o totalment el seu cost.

17. Accés restringit a animals.

No està permesa l'entrada d'animals al centre.

Capítol II – Proves d'accés. 

1. Proves d'ingrés i accés a les Ensenyances Elementals.

Les proves d'ingrés i accés a les Ensenyances Elementals de música es realitzen

en el nostre centre a principis del mes de setembre.
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1.1. Ingrés a Ensenyances Elementals de Primer Curs.

Els aspirants una vegada realitzada la inscripció en la primera quinzena de juny,

realitzaran l'exàmen d'ingrés en els primers dies de setembre.

Es realitza  la  prova en la  sala d'actes  del  centre amb professorat  de diferents

especialitats  i  amb el  de llenguatge musical.  Esta prova té com a finalitat  seleccionar

aquells  aspirants  amb  aptituds  musicals  bàsiques  per  a  poder  ingressar  en  les

Ensenyances Elementals.

1.2. Ponderació Ingrés a Ensenyances Elementals de Primer Curs.

En les Proves d'Ingrés a 1.º Curs d'Ensenyances Elementals i segons la normativa:

ORDE 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual

es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació,

per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació

general, per a l'alumnat que cursa les Ensenyances Elementals i Professionals de Música

i  Dansa a la  Comunitat  Valenciana (DOCV núm.  7526 /  15.05.2015),  la  Comissió  de

Coordinació Pedagògica (COCOPE) del CPM Oliva acorda en la reunió celebrada el 18

de maig de 2015 establir la ponderació següent:

Es bonificarà l'alumne que tinga l'edat  idònia,  és a dir,  huit  anys complits  l'any

natural, amb 1 punt.

Estes ponderacions han sigut aprovades pel Consell Escolar (15/06/2015).

1.3. Accés a Ensenyances Elementals de Segon, Tercer i Quart Curs.

Els aspirants una vegada realitzada la inscripció en la primera quinzena de juny,

realitzaran l'examen d'accés en els primers dies de setembre.

La prova consistix en un examen amb un tribunal per especialitat, format per dos

professors  de  l'assignatura  a  què  vol  accedir  l'aspirant  i  un  professor  de  Llenguatge

Musical.

Esta  prova  té  com  a  finalitat  seleccionar  aquells  aspirants  amb  coneixements

musicals de nivell, per a poder accedir a les Ensenyances Elementals a diferents cursos

de primer.

1.4. Ponderació Accés a Ensenyances Elementals de Segon, Tercer i Quart Curs.
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En les Proves d'Accés al 2n, 3.º i 4.º Curs de les Ensenyances Elementals i segons

consta  en  la  nova  normativa:  ORDE  49/2015,  de  14  de  maig,  de  la  Conselleria

d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10

de  maig,  de  la  Conselleria  d'Educació,  per  la  qual  es  regula  l'admissió,  l'accés  i  la

matrícula,  així  com  els  aspectes  d'ordenació  general,  per  a  l'alumnat  que  cursa  les

Ensenyances Elementals i Professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana

(DOCV núm. 7526 / 15.05.2015), es realitzaran els exercicis següents:

a) De capacitat auditiva i de coneixements teòrico-pràctics de Llenguatge Musical.

b)  De  pràctica  instrumental,  que  es  concretarà  en  una  primera  vista,  i  en  la

interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que

presentarà  l'alumne  o  alumna.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades i la seua dificultat.

Cada un dels exercicis de la prova específica d'accés tindrà caràcter eliminatori i es

qualificaran de zero a deu punts, serà necessària una qualificació mínima de cinc en cada

un dels exercicis per a poder superar-ho. La qualificació final de la prova serà la mitjana

aritmètica de les puntuacions dels diferents exercicis, expressada amb arredoniment a un

decimal. La qualificació dels apartats en que es dividisca cada exercici de la prova no

tindran caràcter eliminatori i la seua valoració serà establida en la concreció curricular del

projecte educatiu de cada Centre de Ensenyances Elementals de música o Dansa. Cada

centre, en l'exercici de la seua autonomia i segons el que s'ha estipulat en la normativa

vigent, qualificarà cada exercici calculant la mitjana ponderada dels seus apartats, i serà

necessària la publicació en cada centre dels criteris que s'han de seguir per a la dita

ponderació amb anterioritat a l'inici de les proves.

La Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE) del CPM Oliva acorda en la

reunió celebrada el 18 de maig de 2015 establir la ponderació següent:

a) De capacitat auditiva i de coneixements teòrico-pràctics del llenguatge musical.

Segons proposta del Departament de Llenguatge Musical.

1) Accés a 2.º i 3.º Curs: Teoria 25%, Auditiva 35% i Entonació i lectura 40%.

2) Accés a 4.º Curs: Mitja aritmètica entre els tres apartats que consta la prova.

b) De pràctica instrumental: Obra: 70%. Primera vista 30%.
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Estes ponderacions han sigut aprovades pel Consell Escolar (15/06/2015)

2. Proves d'accés a les Ensenyances Professionals.

La prova d'accés a les Ensenyances Professionals es realitzarà en dos convocatòries

(juny  i  setembre),  efectuades  pel  centre  docent.  Els  sol·licitants  podran  concórrer  un

màxim  de  quatre  convocatòries  en  qualsevol  centre  de  la  Comunitat  Valenciana.  El

còmput  de  convocatòries  no  inclourà  les  que  hagen  sigut  superades  sense  que  la

qualificació conferisca un lloc escolar a l'aspirant.

Les Ensenyances Professionals de música es cursaran ordinàriament entre els 12 i

18.  L'inici  de  les  Ensenyances  Professionals  amb  menys  de  12  o  més  de  18  anys,

s'entendrà  com  a  excepcional.  A  este  efecte,  la  Conselleria  competent  en  matèria

d'educació, regularà el tractament d'esta excepcionalitat.

Propostes dels departaments didàctics per a les proves d'accés a les Ensenyances

Professionals.

El departament de Llenguatge Musical és l'encarregat de confeccionar els exercicis

de la part teoricopràctica de la prova d'accés a les Ensenyances Professionals així com

els continguts i criteris d'avaluació específics de cada curs pel qual s'accedix a la prova.

Els exercicis teòrico-pràctics seran custodiats per la Direcció d'estudis fins al mateix

dia de la prova.

El  professorat  de  les  diferents  especialitats  instrumentals  es  fa  càrrec  de

confeccionar els exercicis de primera vista que ha d'interpretar l'alumnat que accedix a les

proves  per  a  l'ingrés  a  les  Ensenyances  Professionals,  així  com  el  llistat  d'obres

orientatives per a cada curs de les Ensenyances Professionals, publicades en el tauler

d'anuncis del Conservatori i en la web, segons ens marca la normativa vigent.

Esta  prova  té  com  a  finalitat  seleccionar  aquells  aspirants  amb  coneixements

musicals de nivell, per a poder fer les Ensenyances Professionals.

Orde de la prova:

1. Interpretació d'una obra o estudi: l'aspirant presentarà tres obres i el tribunal triarà

una.

2. Interpretació  a  primera  vista:  l'aspirant  disposa  de  cinc  minuts  per  a  llegir  un

fragment  musical  que  posteriorment  interpretarà.  En  la  seua  lectura  prèvia

l'aspirant podrà digitar però no està permés tocar amb l'instrument.
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3. Llenguatge  Musical:  examen  de  capacitat  auditiva  i  de  coneixements  teòrico-

pràctics del Llenguatge Musical.

Les proves són eliminatòries.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions seràn de 0 a 10 amb un decimal.

Primer i segon curs  Ensenyances Professionals:

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal, d'un llistat de

tres  que  presentarà  l'alumne.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. Puntuació:

de 0 a 10 amb un decimal.

Prova  C:  Capacitat  auditiva  i  de  coneixements  teòrico-pràctics  de  Llenguatge

Musical. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Tercer curs  Ensenyances Professionals

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'un llistat de

tres  que  presentarà  alumne/a.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista. Puntuació de 0 a 10 amb un decimal.

Prova  C:  Capacitat  auditiva  i  de  coneixements  teoricopràctics  de  Llenguatge

Musical. Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.(Ponderación 75%).

Prova de piano:  Lectura  a primera  vista  d'un  fragment  adequat  a  les  dificultats

tècniques  d'un  nivell  dels  continguts  de  primer  curs  de  l'assignatura  de  Piano

Complementari. Puntuació: 0 a 10 amb un decimal. (Ponderació sobre la nota final: 25%).
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Quart i quint curs  Ensenyances Professionals

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'un llistat de

tres  que  presentarà  l'alumne/a.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: 0 a  10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista d'un fragment adequat a la puntuació: 0 a 10 amb

un decimal.

Prova  C:Prova  de  piano  lectura  a  primera  vista  d'un  fragment  adequat  a  les

dificultats tècniques del nivell i continguts de segon curs (4t Ensenyances Professionals) o

tercer curs (5t Ensenyances Professionals.) de l'assignatura de Piano Complementari.

Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'una obra triada pel tribunal d'un llistat

de  tres  que  presentarà  l'alumne/a,  d'un  nivell  de  segon  curs  (4t  d'Ensenyances

Professionals) o tercer curs (5t d'Ensenyances Professionals) de l'assignatura de piano

complementari. Es valorarà l'execució de memòria de les obres. Puntuació: 0 a  10 amb

un decimal. (Ponderació sobre la nota final: 25%).

Harmonia: Realització d'un baix xifrat. Prova d'audició guiada. Puntuació: de 0 a  10

amb un decimal. (Ponderació sobre la nota final: 75%).

Sext curs  Ensenyances Professionals:

Prova A: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'un llistat de

tres  que  presentarà  l'alumne/a.  Es  valorarà  l'execució  de  memòria  de  les  obres

presentades. Puntuació: de 0 a  10 amb un decimal.

Prova B: Lectura a primera vista d'un fragment adequat a la puntuació: de 0 a 10

amb un decimal.

Prova C: 

Acompanyament (només alumnat de Piano i Guitarra):

Transposició, a una determinada distància intervàlica, de l'acompanyament
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d'una obra, adequada al nivell de primer curs de l'assignatura d'Acompanyament de les

Ensenyances Professionals de Música.

Realització de l'acompanyament d'una melodia xifrada proposta pel tribunal,

adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Acompanyament de les Ensenyances

Professionals de Música.

Valoració: 25% de la nota final (només alumnat Piano i Guitarra).

Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Anàlisi: 

Anàlisi musical d'una peça o fragment de nivell de primer curs d'Anàlisi.

Exercici d'audició guiada adequat al nivell de primer curs d'Anàlisi.

Valoració: 60 % de la nota final (només alumnat Piano i Guitarra).

Valoració: 75 % de la nota final (resta d'especialitats).

Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

Història de la Música: 

Desenrotllament d'un tema adequat al nivell de primer curs d'Història de la

Música.

Exercici d'audició comentada adequada al nivell de primer curs d'Història de

la Música.

Valoració: 15 % de la nota final (només alumnat Piano i Guitarra).

Valoració: 25 % de la nota final (resta d'especialitats).

Puntuació: de 0 a 10 amb un decimal.

3. Publicació dels  continguts,  criteris d’avaluació i  llistat  d’obres orientatives.  Ús de

rúbriques d’avaluació.

Al tauler d’anuncis del Centre es publicaran els continguts,  criteris d’avaluació i

llistat  d’obres orientatives (mínim tres mesos abans de les proves dit  llistat)  dins dels

terminis determinats en la normativa vigent.

Per  a  l’avaluació  el  professorat  utilitzarà  les  rúbriques  d’avaluació  que  cada

departament determine, i que quedaran adjuntades a la resta de documentació escrita de

la prova.
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Capítol III –  Matrícula. Elecció d'horaris.

1. Matrícula

Finalitzat  el  mes de juny es  publicarà  un termini  de  matrícula  que normalment

comprendrà una setmana en la primera quinzena de juliol. 

En este primer període es farà efectiva la matrícula a:

✔ Tot l'alumnat del Centre finalitzades les avaluacions final i extraordinària.

✔ Alumnat  que  haja  obtingut  una  plaça  en  les  proves  d'accés  a  Ensenyances

Professionals de la convocatòria de juny.

Al setembre es matricularà a:

✔ Alumnes  que  obtinguen  plaça  en  la  convocatòria  d'Ensenyances  Professionals

convocatòria de setembre.

✔ Alumnes que ingressen i accedisquen a les Ensenyances Elementals de Música.

✔ Alumnes que sol·liciten trasllat d'expedient, reingrés al Centre, ampliació o canvi

d'especialitat,  alumnes  que  superen  la  prova  d'ingrés  i  accés  en  altres

conservatoris i no han obtingut lloc escolar.

La prelació de l'adjudicació de places vacants seguirà estrictament l'orde establit en

l'Orde 28/2011 i l'Orde 49/2015. L'adjudicació de vacants per a ingrés al curs 1r de E.

Elementals es realitzarà en un únic acte públic, i els aspirants que hagen superat la prova

i  no  obtinguen  vacant  romandran  en  llista  d'espera  única.  Conforme  es  produïsquen

vacants s'oferiran a dits aspirants.

El calendari de matriculació de setembre estarà en funció del calendari de proves

d'ingrés  i  accés  que  organitza  l'Administració  Educativa.  Es  publicarà  amb  antelació

suficient cada termini en els taulers d'anuncis i en la pàgina web del Centre.

S'establirà al juliol un termini per a efectuar la sol·licitud de l'alumnat que desitja un

trasllat d'expedient o reingressar al Centre.

2. Elecció d'Horari.

Finalitzada la matrícula de l'alumnat la Direcció d'Estudis assignarà l'horari general

de classes lectives a tot el professorat. Esta distribució es farà publica amb anterioritat a
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les sessions d'adjudicació d'horaris a l'alumnat.

Per a l'assignació d'horari  s'establixen els criteris següents aprovats pel Consell

Escolar del Centre el dia 09/09/2019, amb l'orde que seguix:

ENSENYANCES ELEMENTALS:

1. Cada Professor impartirà les  classes als mateixos alumnes que tenia l'any anterior.

2. Alumnat amb necessitats especials matriculat/des( amb informe mèdic).

3. Alumnat amb 3, 4, o més  membres de la unitat familiar matriculats al conservatori.

La preferència serà a major nombre de membres de la unitat familiar.  

4. Alumnat de menor edat (any natural)

5. Nota mitjana del curs anterior (1r curs la nota de la  prova ingrés)

6. Si es produïra un empat, es farà servir la lletra que anualment trau a sorteig la

Conselleria per a proves.

ENSENYANCES PROFESSIONALS:

1. Cada Professor impartirà les  classes als mateixos alumnes que tenia l'any anterior.

2. Alumnat que ha sol·licitat coordinació horària amb els IES. (Sols les assignatures

assignades en horari de matí)

3. Alumnat amb necessitats especials ( amb informe mèdic).

4. Alumnat amb 3, 4, o més  membres de la unitat familiar matriculats al conservatori.

La preferència serà a major nombre de membres de la unitat familiar.  

5. Resta d'alumnat amb la nota mitjana del curs anterior.

Els punts 3, 4 i 5, en l’orde de cursos següents:  

• Alumnat de 6t curs.

• Alumnat de 5t curs.

• Alumnat de 1er a 4t amb la mateixa prioritat per als quatre cursos.

• Si es produïra un empat, es farà servir la lletra que anualment trau a sorteig la
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Conselleria per a proves.

Normalment amb anterioritat a l'inici de classes s'organitza l'elecció d'horaris amb

el següent orde:

✔ Adjudicació d'horaris als cursos 2n, 3r i 4t. d'Ensenyances Elementals a juliol.

✔ Adjudicació d'horaris al curs 1r. d'Ensenyances Elementals, a setembre, a la sessió

d’adjudicació de vacants ofertades a la prova d’ingrés.

✔ Adjudicació d'horaris d'Ensenyances Professionals:

✔ Assignatura d’Orquestra/Banda.

✔ Resta  d’assignatures  menys  Música  de  Cambra,  instrument  i  Piano

complementari..

✔ Assignatura de  Música de Cambra.

✔ Assignatura d’instrument.

✔ Piano complementari.

L'assignació  d'horaris  és  una  tasca  complicada  tenint  en  compte  l'especificitat  de  les

Ensenyances Musicals i la seua realització en horaris majoritàriament de vesprada. És per

açò  que  sempre  s'han  de  fer  reajustaments  a  l'horari  inicial  per  a  poder  atendre  tot

l'alumnat.

Capítol IV – Faltes d'assistència i pèrdua d'avaluació contínua.

"Quan l'alumnat falte deu classes de l'especialitat (Flauta, Fagot, Clarinet, Saxòfon,

Oboé, Trompeta, Trompa, Trombó, Tuba, Percussió,  Violí,  Viola, Violoncel, Contrabaix,

Piano)  i  també  de  les  assignatures  comuns,  pròpies  de  l'especialitat  i  optatives

(organitzades  en  torns  d'una  classe  setmanal)  sense  justificar,  i  quinze  de  les

assignatures comuns, pròpies de l'especialitat i optatives (organitzades en torns de dues

classes setmanals) perdrà el dret a l'avaluació contínua, (les faltes són per assignatura-

curs, i per tant només perdrà el dret en l'assignatura que les cometa, podent avaluar-se la
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resta).

 No  obstant  això,  si  el  professor  tutor  i  el  professor  de  l'assignatura  afectada,

emeten un informe a la direcció d'estudis, constatant que l'alumnat en esta situació, per

diferents motius (canvi d'actitud, estudi, implicació, treball,...), pot superar els continguts i

objectius del curs, este es traslladarà a la Comissió de Coordinació Pedagògica , per a la

seua anàlisi, sent el Consell Escolar en última instància qui resoldrà si és possible la dita

avaluació.

Serà tasca del professorat informar de les faltes continuades de l’alumnat al Cap

d’Estudis i als pares i mares o tutors, per a que es prenguen les mesures adients.

Des de Secretaría s’informarà per carta certificada als pares o tutors quan les faltes

no justificades provoquen la pèrdua del dret a l’avaluació contínua.

Justificants: 

-Certificat mèdic, presentat no després dels 8 dies de la falta.

-Els tutors legals, abans de la falta, no després de complir els 8 dies de la falta.

Capítol V –  Sessions d'avaluació.

Les sessions d'avaluació estan programades al final de cada trimestre, tenint en

compte el calendari de cada curs en particular, per a equilibrar la quantitat de classes

lectives existents entre les distintes avaluacions.

A final de curs (final de juny i principi de juliol) s'organitza l'avaluació extraordinària

en què s'avalua als alumnes que no han aprovat les seues matèries en l'avaluació final.

Tenint en compte l'alumnat que cursa simultàniament segon curs de Batxillerat i

sext curs de E. Professionals de Música, i sabent que hi ha la possibilitat que es presente

a les proves d'accés a la Universitat o a les proves d'accés a E. Superiors de Música,

s'avançarà  l'avaluació  del  dit  alumnat  per  a  facilitar  el  seu  accés  a  les  proves

mencionades. 

A aquestes avaluacions assistirà tot el  professorat del centre que tindrà tots els

detalls organitzatius en la corresponent convocatòria que propose el Cap d'Estudis.

S'establix un orde inicial de cursos inferiors a cursos superiors en el departament

que  comença  la  sessió  i  després  es  procedix  de  manera  contrària  en  el  següent

departament.

PGA a) PEC REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2020-21 (Versió octubre 2020)                                    51

Conservatori Professional de Música
“Josep Climent” d’Oliva

C/ Manuel de Falla, 2. 46780-Oliva
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480

e-mail: 46021782@gva.es
https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/


                                                 
                                                                                                        

La Direcció d'Estudis coordinarà directament les sessions d'avaluació.

Capítol VI – Reclamacions.

Els alumnes i les alumnes podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i

les decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponga. A este efecte,

s'establirà el procediment desenrotllat en el Capítol V (articles 13-17) de l'Orde 32/2011,

de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per a fer efectiu

este dret.

En  els  articles  abans  citats  s'arrepleguen  els  procediments,  els  terminis  i  la

composició  dels  òrgans  que  intervenen en el  procés  de reclamació.  En cada cas,  la

Direcció del centre organitzarà les actuacions dins dels terminis establits.

Estos drets podran ser exercits, en el cas d'alumnat menor d'edat, pels seus pares,

mares, tutors o tutores.

Capítol VII - Recuperació d'assignatures pendents. 

En les ensenyances professionals, les assignatures pendents referides a pràctica

instrumental, la recuperació haurà de realitzar-se en la classe del curs següent si forma

part del mateix. En la resta dels casos els alumnes hauran d'assistir a les classes de les

assignatures no superades en el curs anterior.

En  les  ensenyances  elementals,  les  especialitats  instrumentals,  la  recuperació

haurà de realitzar-se en la classe del curs següent, també serà així en les assignatures de

Conjunt i Cor, l'assignatura de Llenguatge Musical hauran d'assistir a la classe del curs

pendent.

Capítol VIII - Permanència en el centre. 

L'alumnat  podrà  sol·licitar  l'ampliació  excepcional  d'un  any  en  el  límit  de

permanència,  per  mitjà  de  sol·licitud  davant  de  la  direcció  del  Conservatori,  amb

anterioritat al 20 de setembre del curs acadèmic.
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Capítol IX – Prova obtenció directa Certificat d'Ensenyances Elementals.

 
A continuació es detalla un extracte dels articles de l'Orde 28/2011 i Orde 49/2015, dels

que depén el desenrotllament d'esta prova:

TÍTOL V

OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE

ENSENYANCES ELEMENTALS

CAPÍTOL ÚNIC

Article 28. Centres de realització de les proves

1. Segons el que disposa l'article 19 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell,

i en l'article 18 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, els conservatoris

elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de música i de

dansa, respectivament, organitzaran en el primer trimestre del curs proves per a l'obtenció

directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música i de Dansa.

2. Les proves hauran de realitzar-se amb anterioritat al 15 de desembre del curs escolar,

en les dates que determine cada centre, en virtut de la seua autonomia organitzativa, pel

seu respectiu  Consell  Escolar.  Els  centres  realitzaran una convocatòria  amb caràcter

anual en el cas de dansa i una convocatòria anual per a cada una de les especialitats

instrumentals de música que cada centre tinga autoritzades.

3. Els conservatoris facilitaran a les persones interessades a participar en estes proves la

informació i l'orientació necessàries per a la realització de les mateixes i comprovaran que

les sol·licituds estiguen degudament omplides i que s'adjunten els documents acreditatius

necessaris.

4. Els aspirants amb alguna discapacitat que precisen algun tipus d'adaptació o mitjans

per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el

moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un

certificat  acreditatiu  del  grau de discapacitat  expedit  per  l'administració  competent.  La

direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials,

amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per

a la realització de la prova a les persones amb discapacitat que opten a ella. Este òrgan

resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes, podent entendre's desestimades les
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mateixes si no es dictara una resolució expressa en el mencionat termini. Contra els dits

actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant

de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

Article 29. Requisits dels aspirants

1. Podrà presentar-se a les proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances

elementals  de música  i  de dansa tot  l'alumnat que no haja conclòs les ensenyances

elementals de música o de dansa, havent cursat part d'elles; així com aquelles persones

que aspiren a obtindre el Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa,

amb independència de la seua edat.

2.  Els  que  hagen  iniciat  estudis  reglats  en  les  ensenyances  elementals  i  desitgen

presentar-se a les proves hauran de formalitzar la sol·licitud d'inscripció en el conservatori

on es trobe el seu expedient acadèmic. Als efectes de poder realitzar estes proves en un

altre centre, el centre de destinació sol·licitarà el trasllat d'expedient al centre d'origen.

3. Les persones que no hagen cursat ensenyances elementals de música o de dansa de

caràcter  reglat  podran  inscriure's  per  a  la  realització  de  la  prova  en  qualsevol  dels

conservatoris  públics  elementals  i  professionals  que  impartisquen  les  ensenyances

elementals de música o de dansa. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova

procedirà a l'obertura d'un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova

d'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals.

Article 30. Sol·licituds i documentació

La documentació que haurà d'aportar-se junt amb la sol·licitud de realització de la prova

per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de música o de dansa, que

figura en l'Annex XIII, serà la següent:

a) Imprés de sol·licitud d'inscripció. En el cas de les ensenyances elementals de música,

en la dita sol·licitud constarà l'especialitat instrumental en què es realitzarà la prova.

b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l'obertura de l'expedient i els drets

d'examen.

c)  Fotocòpia  compulsada  del  llibre  de  família  actualitzat,  en  cas  de  sol·licitar  les

reduccions corresponents.

d) En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu

expedit  per  l'administració  competent,  acompanyat  d'una sol·licitud  expressa del  tipus

d'adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves.

Article 31. Convocatòria
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1.  Els conservatoris  que impartisquen ensenyances elementals de música i  de dansa

publicaran  en  els  seus  taulers  d'anuncis  els  períodes  d'inscripció  i  realització  de  les

proves.

2. També es publicaran en els taulers d'anuncis els continguts i els criteris d'avaluació

sobre  els  quals  versaran  les  proves.  Estaran  redactats  d'acord  amb  els  objectius,

continguts  i  criteris  d'avaluació  distribuïts  pels  cursos,  tal  com  estos  consten  en  la

concreció curricular inclosa en el projecte educatiu de cada centre. En el cas de música,

es proposaran llistats orientatius d'obres adequades per a cada especialitat instrumental.

3. Els centres publicaran, amb la suficient antelació, la composició dels tribunals i dels

seus membres suplents, així com el lloc, data i hora de realització de cada una de les

proves i exercicis, i el llistat d'aspirants admesos per a la seua realització.

Article 32. Composició del tribunal

1.  La  direcció  dels  centres  designarà  un  o  més  tribunals,  encarregats  d'elaborar,

administrar i avaluar estes proves. Cada tribunal procedirà com un òrgan col·legiat, en el

que actuarà com a president el professor o professora designat per la direcció del centre,

mentres  que  el  docent  de  menor  edat  d'entre  els  restants  exercirà  les  funcions  de

secretari.

2. En el cas d'ensenyances elementals de música, es constituirà un tribunal per a cada

especialitat instrumental que es convoque. Cada tribunal estarà format per tres docents

del centre, dos d'ells pertanyents preferentment a l'especialitat convocada o, a falta d'això,

al mateix departament o a departaments d'assignatures afins, i un d'ells, de l'assignatura

llenguatge musical.

3. Quant a les ensenyances elementals de dansa, es constituirà un únic tribunal, compost

per professorat de cada un dels departaments següents: Ball flamenc, Dansa clàssica,

Dansa contemporània, Dansa espanyola i un professor o professora de Música o músic

acompanyant.  No  obstant  això,  es  podran  constituir  tribunals  addicionals,  si  a

conseqüència del nombre total d'aspirants fóra necessari.

4.  En tot  cas,  no podran formar part  de la comissió  d'avaluació corresponent  aquells

docents que hagen impartit docència a algun alumne o alumna participant en les proves

en els dos últims anys.

5. Cada membre del tribunal tindrà un suplent que actuarà únicament en aquells supòsits

en què, per causes justificades dels titulars, estos no puguen formar part dels mateixos.

Article 33. Calendari orientatiu per a la realització de les proves
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Sense perjuí de l'autonomia organitzativa dels centres, estos tractaran d'ajustar-se, en la

mesura que siga possible i de les seues possibilitats organitzatives, al següent calendari

orientatiu de realització de les proves:

a)  Publicació  de  continguts,  llistats  d'obres  i  criteris  d'avaluació:  primera  setmana  de

setembre.

b) Inscripció: primera quinzena d'octubre.

c) Publicació de tribunals, dates i relació d'aspirants: última setmana d'octubre.

d) Realització de les proves: segona quinzena de novembre.

e) Publicació de resultats: abans del 15 de desembre.

Article 34. Contingut de les proves

1.  El  contingut  i  l'estructura  de  les  proves  per  a  l'obtenció  directa  del  Certificat

d'Ensenyances Elementals de Música, són els establits en l'Annex XIV de la present orde.

2.  El  contingut  i  l'estructura  de  les  proves  per  a  l'obtenció  directa  del  Certificat

d'Ensenyances Elementals de Dansa, són els que s'establix en l'Annex XV d'esta orde.

3. Els centres proposaran, amb una antelació mínima de tres mesos a l'inici de les proves,

les llistes orientatives d'obres, estudis o fragments apropiats a cada instrument, en el cas

de centres que impartisquen ensenyances elementals de música.

Article 35. Criteris de qualificació

1. Cada tribunal avaluarà la prova, part o exercici  que li  corresponga, consignant una

qualificació  entre  zero  i  deu,  amb  dos  decimals.  Es  considerarà  que  un  aspirant  ha

superat la prova quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts.

2. Les proves tindran caràcter eliminatori; per tant, l'obtenció del Certificat d'Ensenyances

Elementals es produirà únicament quan l'aspirant supere tots els exercicis i  parts que

formen part de la prova. Es considerarà que un aspirant ha superat cada part o exercici

quan  haja  obtingut  una  qualificació  mínima  de  cinc  punts.  Així  mateix,  els  aspirants

concorreran  a  les  diferents  proves  i  parts  successives  conforme  hagen  superat  les

anteriors.

3. Els conservatoris, en virtut de la seua autonomia pedagògica, establiran els criteris per

a la ponderació de les parts i exercicis a l'hora de realitzar el càlcul de la qualificació final

de la prova, una vegada superades les diferents parts i exercicis per part d'un alumne o

alumna.

Article 36. Actes

1.  Una  vegada  conclosa  l'avaluació  de  tots  els  aspirants  per  part  dels  tribunals,  els
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resultats de les avaluacions es consignaran en una acta única pel que fa a les proves per

a l'obtenció del Certificat d'Ensenyances Elementals de Dansa, i en una acta per a cada

especialitat convocada, en el cas de les proves per a obtindre el Certificat d'Ensenyances

Elementals de Música.

2. Les actes estaran firmades pels membres dels respectius tribunals i seran custodiades

en la secretaria dels conservatoris.

3.  Els  conservatoris  hauran  de  publicar  en  els  seus  taulers  d'anuncis  una  còpia,

degudament confrontada, de les actes.

Article 37. Reclamacions

1. Els interessats podran interposar reclamació contra els resultats de la prova, en el

termini de tres dies hàbils a computar des de l'endemà de la seua publicació, per mitjà

d'un escrit  dirigit  a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions per la

direcció del centre, amb un informe previ del tribunal o tribunals encarregats de dur a

terme l'avaluació de les proves, es publicaran els resultats definitius de les proves. Esta

publicació tindrà caràcter de resolució del procediment.

2. Contra l'acte administratiu de publicació dels resultats definitius, els interessats podran

interposar  recurs  d'alçada  davant  de  la  direcció  territorial  competent  en  matèria

d'educació  en  el  termini  que  s'establix  en  l'article  115  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de

novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment

Administratiu Comú.

Article 38. Expedició del Certificat d'Ensenyances Elementals

1.  L'alumnat  que  haja  superat  les  proves  per  a  l'obtenció  directa  del  Certificat

d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, després d'haver superat els diferents

exercicis i  parts de la prova, podrà sol·licitar en la secretaria del conservatori  on haja

superat les proves l'expedició del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de

Dansa,  segons  corresponga,  amb  el  pagament  previ  de  les  taxes  establides.  En

l'expedient  acadèmic  de  l'alumnat  quedarà  constància  de  l'expedició  del  Certificat

d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, així com en el registre de certificats

dels Conservatoris.

2. En el Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa es farà constar la

qualificació  final  obtinguda.  En  el  cas  de  música,  en  el  certificat  també  constarà

l'especialitat instrumental superada.

3. En cap cas s'estendrà certificació d'haver superat una o unes quantes parts de les
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proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals.

4. Els aspirants que no hagen obtingut el Certificat d'Ensenyances Elementals i opten per

concórrer  a una convocatòria  posterior  hauran de tornar  a  realitzar  totes les proves i

exercicis de nou. Els aspirants no disposaran de límit de convocatòries per a presentar-se

a estes proves.

ANNEXE XIV

ESTRUCTURA  DE  LA  PROVA  PER  A  L'OBTENCIÓ  DIRECTA  DEL  CERTIFICAT

D'ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l'orde de realització de les parts i

exercicis de la prova:

1. Prova d'especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.

1.2 Interpretació de tres obres d'entre un llistat de sis, presentat per l'alumne o alumna,

pertanyents a diferents estils. L'alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant

d'entre  aquelles  previstes  per  a  cada  especialitat  instrumental,  a  proposta  del  centre

docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que vagen a interpretar,

així com els originals de les mateixes.

El  tribunal  podrà  admetre  altres  obres  que,  al  seu  criteri,  siguen  equiparables  a  les

publicades en el llistat, i que s'adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a

la prova d'accés a les ensenyances professionals en l'especialitat corresponent.

En el  cas  que una obra  presentada conste  de diversos moviments,  el  tribunal  podrà

indicar a l'aspirant que interprete un moviment o diversos d'ells. L'alumnat que presente

obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi

acompanyant.

En  la  prova,  es  valorarà  la  interpretació  de  memòria  de  les  peces  presentades  i  la

dificultat de les mateixes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre

pràctic.

2.1 Prova teòrica. En ella es realitzaran dos exercicis:

a)  Prova  de  capacitat  auditiva.  Realització  d'un  dictat  musical  a  una  veu  amb  els

compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.
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b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a

proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

El  CPM Oliva  publicitarà  dins  dels  terminis  establits  en  la  normativa  detallada

anteriorment en el tauler d'anuncis i en la pàgina web, tota la informació necessària, així

com la concreció del calendari per a cada convocatòria. 
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Capítol X – Atenció sanitària en el centre.

Atenent  la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018,  de la  Conselleria  d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport i de la Conse- lleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per

la qual  es dicten instruccions i  orientacions d’atenció sanitària espe- cífica en centres

educatius per a regular l’atenció sanità- ria a l’alumnat amb problemes de salut crònica en

horari  escolar,  l’atenció a  la  urgència,  així com  l’administració de  medicaments  i

l’existència de farmacioles en els centres escolars. [2018/5900], i  atés que els centres

educatius no compten en la seua plantilla amb personal sanitari que puga prestar una

atenció especialitzada davant de casos d'urgència sanitària, resulta necessari una atenció

immediata  no  especialitzada  i  unes  actuacions  generals  que  qualsevol  ciutadà  puga

prestar. Entenent, que la custòdia de l'alumnat en el període lectiu correspon al centre i al

seu  personal  exercir-la,  correspon  al  personal  del  centre  responsabilitzar-se  de  les

actuacions descrites en este protocol.

Finalitat

La  finalitat  d'este  protocol  és  descriure  el  procediment  que  han  de  seguir  els

centres  educatius  per  a  atendre  l'alumnat  amb  problemes  de  salut  crònica  en  horari

escolar, a més de la urgència previsible i no previsible, l'administració de medicaments i

l'existència de farmacioles. I, per això, els centres educatius tindràn que: 

1. Crear un entorn de normalitat en l'escolarització per a l'alumnat amb problemes de

salut. 

2.  Facilitar  als  centres  educatius  un  marc  d'organització  i  funcionament  de  l'atenció

sanitària (no titulada) a l'alumnat, per a l'atenció de problemes de salut crònics i davant de

situacions d'urgència d'acord amb la normativa vigent, a més de permetre l'escolarització

de  l’alumnat  en  un  marc  de  màxima  normalitat  amb  processos  d'inclusió,  protecció,

sensibilizació, acompanyament i assessorament. 

3. Orientar el personal del centre educatiu sobre la forma d'actuar davant d'una urgència

sanitària previsible o no previsible i sobre l'administració de medicaments, de manera que,

per mitjà de l'aplicació del present document, s'atenue la incertesa i es done suport al
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personal  sobre  les  responsabilitats  d'auxili  i  acompanyament.  Des  del  centre  i  en

col·laboració amb el centre de salut s'organitzaran cursos o jornades per a adquirir els

coneixements mínims d'actuació en estos casos, i s'inclouran en la Programació Anual de

Formació del Professorat (PAF).

RESPONSABILITATS 

Queda constància en este Reglament de Régimen Interior les diferents actuacions i

els seus responsables.

La persona responsable de la dirección, establix les mesures següents:

✔ S'inclouen en este RRI els diferents annexes necessaris per a seguir el protocol,

accessibles a tota la comunitat educativa.

✔ Es disposa a l'inici de curs del Registre d'alumnes amb malalties cròniques o altres

problemes de salut, amb fitxes individualitzades per cada alumne, en els que consten:

dades d'afiliació de l'alumne i dels seus pares, mares o tutors/tutores legals, telèfon de

contacte de la família i informe mèdic (annex V).

✔ S'anomena  un  coordinador  en  el  conservatori  per  a  dirigir-se  a  la  persona

responsable del centre de salut de referència i col·laborar en l'organizació de l'atenció

sanitària  a  l'alumnat  amb  problemes  crònics.  En  este  cas  s'anomena  coordinador  al

Secretari del conservatori Rafael Donet Donet. 

✔ L'anterior coordinador disposarà del protocol per a la prestació de l'atenció sanitària

específica  del  centre,  i  organitzarà  l'aplicació de  les  indicacions  proposades  en  cas

d'urgència previsible i no previsible.

✔ Si el  metge considera, i  així  s'establix en annex V i  VI junt amb l'annex VII  de

consentiment del tutor legal, que el personal del centre pot administrar medicaments en el

període lectiu, s'establix el següent:

✔ que la custòdia dels medicaments es realitze en la zona d'administració, i sala

de professors si fóra necessari refrigeració.

✔ tindran accés a ells els responsables de la seua administració.

✔ serà responsable d'administrar-los l'equip docent que intervé en l'educació de

cada  alumne,  coordinat  pel  professor  coordinador  de  l'atenció  sanitària  del

PGA a) PEC REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2020-21 (Versió octubre 2020)                                    61

Conservatori Professional de Música
“Josep Climent” d’Oliva

C/ Manuel de Falla, 2. 46780-Oliva
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480

e-mail: 46021782@gva.es
https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/

https://portal.edu.gva.es/conservatorioliva/


                                                 
                                                                                                        

centre.

✔ tot l'anterior s'aplicarà respectant les indicacions contingudes en el document

d'Informe  mèdic  de  la  prescripció  per  a  l'administració  de  medicaments  en

temps escolar (annex VI).

Personal del centre: 

✔ Conéixer  el  número  d'emergències 112 i  les  dades  del  centre  de  salut  de

referència: Centre de Salut San Fancesc d'Oliva, Direcció: Carretera Pego 9, Telèfon

96 282 99 40 i de l'alumne en cas d'urgència, d'acord amb l'algoritme d'intervenció en

urgències (annex III).

✔ Conéixer  on  es  troba  la  farmaciola  i  els  procediments  d'actuació  inicial  davant

d'urgències previsibles, i iniciar el procediment quan siga necessari.

✔ Quan es produïsca la urgència ,el professor de l'alumne deu:

✔ atendre immediatament l'alumne.

✔ distingir entre malaltia o accident.

✔ valorar la gravetat i actuar en conseqüència cridant al 112.

✔ avisar al coordinador del centre o equip directiu i als tutors legals.

✔ si és impossible que els tutors acudisquen, es procedirà a acompanyar l'alumne

al centre de salut de referència.

✔ El personal del  centre ha de conéixer este Reglament de Règim Intern i  ha de

complir les línies d'actuació que en ell es reflectixen.

Famílies:

Aportar al centre:

✔ L'informe mèdic  on  s'especifique el  diagnòstic  i/o  malalties  de  l'alumne/alumna,

recomanacions en cas d'urgència i la prescripció del tractament que ha de seguir. 

✔ Sol·licitud d'administració de tractament i consentiment informat (annexes V, VI i

VII).
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✔ Aportar la medicació prescrita pel personal sanitari, retolada amb el nom, posologia

i freqüència.

✔ A més, s’ocuparan tant de la seua reposició com del control de la seua caducitat. 

Personal sanitari de referència del centre educatiu: 

✔ Organitzar l'aplicació del document  “d'atenció sanitària en centres educatius” en

coordinació amb els centres educatius de referència.

✔ Establir i aplicar el protocol per a la prestació de l'atenció sanitària específica per a

l’alumnat amb necessitats d'atenció en el centre educatiu. 

✔ Facilitar  formació  sanitària  específica  als  professionals  dels  centres  educatius

d'acord amb les necessitats detectades.

✔ Atendre la urgència quan es requerisca. 
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DIAGRAMES DE FLUIX

Atenció sanitària específica en centres educatius
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Procediment d’actuació davant una situació d’urgència sanitària.
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Procediment per a l’administració de medicaments.
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Capítol XI - Comunicacions.

Resulta necessari establir una normalització de les comunicacions en el Centre per

a aconseguir els següents objectius:

✔ Optimitzar el flux de la informació del centre i organitzar una comunicació eficient

entre els membres involucrats en la comunitat educativa.

✔ Donar a conéixer i promocionar el centre educatiu.

✔ Potenciar  nous  canals  d'informació  amb  l'objectiu  de  comunicar  qualsevol

esdeveniment, notícia o activitat d'interés per a la comunitat educativa, reforçant al seu

torn, els valors posicionament i imatge del centre.

✔ Coordinar de manera efectiva tots els canals de comunicació externa del Centre.

✔ Aconseguir  un  millor  aprofitament  i  optimització  de  les  tecnologies  en  la

comunicació, emprant ferramentes com les xarxes socials i recursos de la Web 2.0.

✔ Aconseguir una major implicació dels estudiants en les accions comunicatives del

Centre.

✔ Facilitar  la  participació  de  professors/as  i  personal  administratiu,  pares/mares,

estudiants.

✔ Informar i compartir: activitats, èxits, programes, etc.

✔ Millorar la transparència de la gestió educativa.

✔ Consolidar la pertinença i presència dels membres de la Comunitat Educativa.

✔ Enfortir la Comunitat integrant tots els membres en el seu desenrotllament.

✔ Posicionar al Centre en el seu entorn social.

✔ Fomentar la comunicació bidireccional tant des del centre com cap al centre.

Encara que estem immersos actualment en una societat informatitzada, no podem

basar el sistema de comunicació exclusivament en la modalitat “on line”, i tampoc ancorar-

se a un sistema no evolucionat “off line”, eliminant les oportunitats que brinden les noves

tecnologies. Per això, utilitzarem la combinació de les dos modalitats, per mitjà dels canals

següents:

✔ Pàgina web del Centre.

✔ Correu  electrònic  del  Centre.  Per  a  comunicacions  al  professorat  s’utilitzarà

exclusivament el compte de correu electrònic corporatiu.
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✔ Correu ordinari.

✔ Tauler docent físic i virtual. Per a informació i participació.

✔ Blogs.

✔ Plataformes educatives: Moodle.

✔ Ràdio i premsa.

Comunicació interna

Segons allò que s'ha exposat en el Títol II:

Pràctica i recepció de comunicacions.

La pràctica de les notificacions de les resolucions i actes administratius als alumnes

o alumnes, els seus pares, mares, tutors o tutores en l'àmbit dels centres docents públics

haurà  de  realitzar-se  d'acord  amb  la  Llei de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions

Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú;  qualsevol  altre  tipus  de  comunicació  es

podrà notificar per altres mitjans, en els termes que es determinen reglamentàriament.

Els alumnes o alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser

menors d'edat, estan obligats a facilitar, a l'inici del curs o en el moment de la incorporació

a un centre docent, l'adreça postal del seu domicili, adreça electrònica i contacte telefònic

a fi de ser notificades, si és el cas, les comunicacions relacionades amb les conductes

que alteren la convivència escolar.

Els  canvis  que  es  produïsquen  al  llarg  del  curs  escolar  de  l'adreça  postal  del

domicili,  així  com de l'adreça electrònica,  hauran de ser  comunicades al  centre en el

moment en què es facen efectius.

En el CPM Oliva el procediment per a informar de les absències del professorat als

alumnes  és el següent:

✔ En  primer  lloc  el  professor  ha  de  comunicar  com més prompte  millor  la  seua

absència a la Direcció d'Estudis o membre de l'equip directiu.

✔ En  la  consergeria  del  Centre  es  disposarà  de  llistats  de  contactes  d'alumnes,

organitzats  per  professor  i  torn.  Cada  professor  facilitarà  esta  informació  als

conserges a l'inici de curs.

✔ La  Direcció  d'Estudis  valorarà  l'absència  del  professor  i  determinarà  l'avís  a

l'alumnat, des de consergeria del Centre per mitjà de SMS o telèfon. Quan no es
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puga  avisar  amb  antelació,  el  professor  de  guàrdia  es  responsabilitzarà  de

l'alumnat que romanga en el Centre sense classe.

Podrà utilitzar-se el correu electrònic per a comunicar a les famílies la informació

particular  o  general  que  es  considere  d'interés.  Esta  informació  quedarà  limitada  a

qüestions  relacionades  amb  l'activitat  del  Centre.  És  important  que  cada  curs  al

formalitzar la matrícula es revise les dades de contacte.

La informació d'interés  general  es publicarà  també en els  taulers  d'anuncis  del

Centre i s'intentarà actualitzar al màxim la informació de la pàgina web.

Per a les comunicacions internes del professorat s'utilitzarà el compte de correu

electrònic corporatiu assignat a cada professor des de la Conselleria d’Educació. Serà el

mateix professor el responsable d'activar el  dit compte amb la que quedarà informat de

les comunicacions internes del Centre.

Existix en la sala de professors un caseller amb espais assignats a cada professor

que  s'usarà  quan  el  tipus  i  volum de  la  informació  requerisquen  de  suport  físic.  Els

professors hauran de revisar assíduament el seu caseller.

S'establirà un registre de comunicació al professorat amb l'enviament de circulars

numerades, que podran ser consultades en tot moment pel professorat en la Secretaria

del Centre.

Comunicació externa

Les comunicacions externes suposen una ferramenta per a difondre l'activitat del

Centre, per a així projectar a la societat una imatge educativa de qualitat. També servirà

per a la captació de futurs alumnes.

Les persones alienes a la comunitat educativa obtindran la informació del Centre

bàsicament a través de la web del Centre, per la qual cosa s'intentarà actualitzar-la de

manera contínua.

La informació  que  es  considere  oportuna  (proves d'accés,  concerts,  etc.),  serà

enviada a Mitjans de comunicació de premsa i ràdio. Per a això, es compta en el Centre

amb un mailing amb els contactes d'interés de la zona d'influència del CPM Oliva.
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Capítol XII – Web i entorn virtual.

Conscients de la importància i  influència del  Conservatori  en el  camp cultural  i

educatiu  de la comarca de la Safor i  de la societat  valenciana en general,  des de la

comunitat educativa mantenim un fort compromís amb el nostre dia a dia pedagògic, amb

els nostres músics i amb les noves tecnologies posant a disposició de tota la comunitat

educativa els continguts educatius en l'espai web.

En  este  espai  virtual  es  troba  la  informació  sobre  els  estudis,  organització  i

activitats educatives que es desenrotllen en el nostre centre, i per tant és un instrument de

comunicació molt important.

La  Direcció  del  centre  designarà  el  personal  que  considere  convenient  per  a

l'administració, publicació i actualització de dades. Tindrà cabuda també en este espai la

informació de l'AMPA, així s'aconseguirà donar més difusió  a les seues activitats.

La pàgina web del centre està allotjada en l'entorn virtual  mestreacasa, on estan

instal·lades  totes  les  web  dels  centres  públics  i  els  recursos  educatius  virtuals  de  la

Conselleria d’Educació.

Encara que en alguns apartats administratius de la gestió del centre, s'utilitza el

programa  de  gestió  denominat  Ítaca,  no  està  encara  implementat  totalment  en  el

conservatori, i per tant no pot ser usat com a canal de comunicació entre professors i

famílies/alumnes.

Quan el professor ho considere necessari per a les classes es podran utilitzar els

ordinadors del centre. La consulta de dades virtuals estarà limitada estrictament a l'ús

relacionat amb els continguts de la classe.
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Capítol XIII – Pla d'activitats complementàries i extraescolars.

PLA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

 1 Justificació.

La importància d'este Pla d'Activitats Complementàries i  Extraescolars (d'ara en

avant PACE) es justifica partint de la premissa que considerem una educació de qualitat

aquella que respon a les noves demandes socials de manera eficaç i proporciona no sols

un increment de la seua qualitat de vida, sinó també igualtat, justícia i oportunitats per a

tots.  És  en  este  context  en  què  es  reconeix  la  contribució  de  les  activitats

complementàries i extraescolars per a aconseguir una formació integral de l'alumnat. 

És  necessari  incloure  en  la  formació  una  sèrie  d'activitats  que  complementen

aspectes que no tenen cabuda en el currículum o no s'aprofundix en ells.

Este tipus d'activitats promouen en l'alumnat un sentiment de pertinença al centre i

al  grup,  ajuden  a  aconseguir  que  adquirisquen  una  més  autonomia  i  responsabilitat,

desenrotllant valors relacionats amb la socialització, la participació i la cooperació.
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 2 Consideracions generals.

 2.1 Definició.

És important diferenciar les activitats complementàries de les extraescolars.

Les complementàries són les que s'organitzen durant l'horari escolar, d'acord amb

el projecte curricular, i que tenen un caràcter diferenciat de les pròpiament lectives d'aula,

de moment, l'espai o recursos que utilitzen. Són avaluables i d'obligada assistència de

l'alumnat.

Les extraescolars es realitzen fora del període lectiu, tenen caràcter voluntari i van

dirigides  a  completar  la  formació  amb  propostes  educatives  generals,  encara  que

relacionades normalment amb el fet musical en el nostre cas.

 2.2 Coordinació.

La promoció, coordinació i organització del PACE correspondrà a la Vice-Direcció

del centre. En la seua tasca, disposarà del suport i assessorament de l'Equip Directiu i de

la Comissió de Coordinació Pedagògica.

Cada una de les activitats tindrà assignat un Professor Responsable Organitzador

o diversos, segons les necessitats de cada una d'elles. Estos professors seguiran en tot

moment el procediment que es detalla més avant.

 2.3 Aprovació.

El PACE serà informat al Claustre de professorat i aprovat pel Consell Escolar del

Centre.  Inicialment  serà  convenient  que  la  COCOPE  valore  la  relació  de  possibles

activitats programades, donant així prioritat a les de major interés, d'acord amb els criteris

següents:

✔ que els objectius de l'activitat estiguen integrats en el projecte curricular del centre.

✔ que estiguen dirigides al nombre més gran d'alumnat possible.

✔ que siguen molt participatives i mai excloents.

✔ que intenten alterar el mínim possible el desenrotllament de les classes habituals

d'aula. Es pot considerar la proposta, si l'equip docent ho considera necessari, de

realitzar classes de recuperació en altres torns diferents dels afectats per l'activitat,

sempre tenint en compte la disponibilitat de l'alumne.

✔ que no afecten el calendari d'avaluacions i reunions previstes inicialment.

✔ que siguen viables econòmicament.

Totes les activitats aprovades estaran en la Programació General del Centre (PGA). Quan
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es crega convenient realitzar una activitat inicialment no inclosa en la PGA, correspondrà

al Consell Escolar aprovar i incloure la dita activitat en la PGA. 

 2.4 Autorització.

Les  activitats  que  es  realitzen  fora  del  Centre  hauran  d'estar  degudament

autoritzades pels pares o tutors legals de l'alumnat.  Serà responsabilitat  del  Professor

Responsable Organitzador distribuir les autoritzacions, arreplegar-les firmades i custodiar-

les en l'inici de l'activitat. Cap alumne podrà participar en una activitat en què no haja sigut

autoritzat. Existirà un model l'annex ACE 3 a disposició del professor per a este ús.
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 3 Procediment.

 3.1 Programació.

A principi de curs els departaments faran una previsió de totes les activitats que es

realitzaran durant tot el curs i s'inclouran en les programacions didàctiques. La previsió

serà el més realista possible especificant la data aproximada de la seua realització.

El  Cap  de  Departament  entregarà  la  relació  d'activitats  del  departament  a  la

ViceDirecció abans de l'1 d'octubre, utilitzant el model annex ACE 1 previst per a este ús.

Per a aprovar les dites activitats és necessari que s'ajusten al que establix este PACE i

formaran part de la Programació General Anual del Centre.

 3.2 Comunicació.

El Professor Responsable Organitzador comunicarà per escrit a ViceDirecció per

mitjà  de  l'annex  ACE 2,  amb un mes  d'antelació  a  l'inici  de  l'activitat,  el  detall  de  la

mateixa.

El Professor Responsable Organitzador prepararà les autoritzacions (annex ACE 3)

i les entregarà als pares i/o tutors 20 dies abans de l'inici de l'activitat. I haurà de tindre

firmades 5 dies abans de l'inici d'esta.

Haurà d'informar l'alumnat si  l'activitat  requerix aportació econòmica i  organitzar

l'abonament d'esta.

 3.3 Publicació.

La  ViceDirecció  publicarà  amb  caràcter  mensual  en  la  sala  de  professors  un

quadrant on es detallaran les activitats a realitzar en el mes en curs, especificant el grup

d'alumnes participants perquè la resta de professorat estiga informat. Si és el cas, també

s'anotarà la possible cancel·lació de l'activitat.

 3.4 Realització.

El Professor Responsable Organitzador abans d'eixir deixarà en el centre  llistat

dels alumnes que inicien l'activitat. Cap alumne podrà iniciar l'eixida del centre sense la

deguda  autorització.  El  Professor  haurà  de  tindre  sempre  al  seu  abast  un  telèfon  i

disposar de número de contacte de ViceDirecció o de la resta de l'equip directiu, per a

comunicar  qualsevol  incidència  que  puga  produir-se.  Al  finalitzar  l'activitat  tornarà  al

Centre  i  comprovarà  que  tot  l'alumnat  ha  sigut  arreplegat  pels  seus  pares  i/o  tutors,

sobretot quan la tornada es produïsca en horari no lectiu.
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 3.5 Avaluació.

En els cinc dies següents a la finalització de l'activitat el Professor Responsable

Organitzador entregarà a ViceDirecció omplit l'annex ACE 4, en el que es valora l'activitat i

es registrarà qualsevol incidència.
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 4 Normes.

✔ L'alumnat que participe en una activitat ha de contribuir al desenrotllament normal

de la  mateixa,  adoptant  una actitud  de respecte i  col·laboració.  Encara que l'alumnat

estiga fora del recinte escolar, el dit alumnat queda subjecte a les normes de convivència i

als diversos reglaments que regixen la vida del centre. Els actes contraris a les normes de

convivència  realitzats  per  l'alumnat  en  l'exercici  d'activitats  complementàries  i

extraescolars seran sancionats d'acord amb les mesures disciplinàries arreplegades en el

Pla de Convivència i en el Reglament de Règim Intern.

✔ Els  pares  o  representants  legals  són els  responsables  civils  en  els  termes que

preveuen  les  lleis.  En  cas  de  danys  causats  a  persones  o  béns  aliens  per  part  de

l'alumnat serà responsable l'alumne/a causant dels mateixos. En el cas que no siguen

identificats, la responsabilitat recaurà en el grup d'alumnes directament implicats o, a falta

d'això, en tot el grup participant en l'activitat. Per tant, en cas de minoria d'edat, seran els

pares els obligats a reparar els danys causats.

✔ Davant  de  conductes  inadequades  el  Professor  Responsable  Organitzador

comunicarà tal  circumstància a ViceDirecció,  que podrà decidir l'immediata tornada de

l'alumnat protagonista de tals conductes. En este cas, es comunicarà tal decisió als pares

i/o tutors, acordant amb ells la forma d'efectuar la tornada de forma segura, en el cas que

siga menor d'edat.

✔ En les autoritzacions de les famílies s'inclourà una referència perquè estes puguen

reflectir qualsevol circumstància que tindre en compte en l'estat de salut de l'alumnat, de

manera que els Professors Responsables puguen prendre les mesures adequades per a

la prevenció de qualsevol incidència durant l'activitat.

✔ En el cas de malaltia, el Professor Responsable Organitzador valorarà, en funció de

l'afecció  de  l'alumne/a  si  està  capacitat  per  a  assumir  la  dita  situació  i  decidirà  la

suspensió o no de la participació de l'alumne/a.

✔ La  ràtio  professor/  alumne  serà  d'1/20  en  desplaçaments  nacionals  i  1/15  en

internacionals. En tot cas, i com a mesura de seguretat mai anirà un professor només en

qualsevol  activitat  que es  realitze  fora del  centre  excepte en el  cas  que el  Professor

Responsable Organitzador  decidisca assumir  la  responsabilitat  de  dur  a  terme la  dita

activitat sense cap professor de suport.
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✔ El  Professor  Responsable Organitzador  serà el  responsable en tot  moment dels

alumnes fora del Centre, havent d'acompanyar-los fins al lloc de l'activitat i de nou fins al

Centre quan acabe.

✔ El Professor Responsable Organitzador intentarà que les despeses ocasionades per

la seua participació en una determinada activitat, queden cobertes per la pròpia activitat.

De no ser possible, el professor/a sol·licitarà a la Direcció Del Centre l'autorització de la

despesa, i esta ho autoritzarà o no en funció del pressupost del Centre, i atenent en tot

moment la correcta gestió econòmica del Centre.

✔ Serà convenient que es realitzen fotos o vídeos que es facilitaran a la ViceDirecció

per al seu posterior ús en possibles publicacions o difusió en mitjans de comunicació que

es puguen efectuar, sempre amb fins educatius.
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 5 Difusió.

La ViceDirecció estarà encarregada de donar la pertinent difusió en els mitjans de

comunicació  si  es  tracta  d'activitats  de  rellevància.  Amb  això  s'aconseguirà  donar  a

conéixer i promocionar el Centre a l'exterior i donar-li la importància que correspon a estes

activitats culturals. Així també, s'aconseguirà que l'alumnat i el Conservatori en general

participe activament en la vida cultural del seu entorn social.

 6 Relació de documentació annexa.

Anexe Descripció Ompli: Entregar a: Data:

 ACE 1 Relació  d'activitats  del
Departament

Cap de Departament ViceDirecció Abans  de  l'1
d'octubre

 ACE 2 Quadrant activitats mensuals ViceDirecció Sala  de
professors

Abans  de  l'inici
del  mes  en
qüestió

 ACE 3 Comunicació activitat Professor Responsable
Organitzador

Vicedirecció 1 mes abans de
l'activitat

 ACE 4 Autorització activitat Pares/tutors Professor
Responsable
Organitzador

5  Dies  abans
de  l'activitat
firmades

 ACE 5 Valoració activitat Professor Responsable
Organitzador

Vicedirecció 5  Dies  després
de l'activitat
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ANNEX ACE 1: RELACIÓ D'ACTIVITATS DE DEPARTAMENT*

Departament de: Curs:

Nº Activitat Assignatura Temporalització Professor
Responsable
Organitzador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

*A omplir pel Cap de Departament. S'omplirà un annex per cada un dels diferents departaments

del Centre. S'entregarà a ViceDirecció abans de l'1 d'octubre.

Oliva,…. de…………………...de 20….. 

Firmat: Cap de Departament
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ANEX ACE 2: QUADRANT MENSUAL DE LES ACTIVITATS*

Mes/any

Nº Activitat Assignatura/Grup
alumnat que

participa

Lloc Data Professor
Responsable
Organitzador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* Este quadrant quedarà exposat en la sala de professors abans de l'inici de cada mes per a

informar els professors de les activitats a realitzar i els alumnes que es veuran afectats.
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ANNEX ACE 3: COMUNICACIÓ ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA /EXTRAESCOLAR*

NOM DE L'ACTIVITAT PROFESSOR RESPONSABLE ORGANITZADOR

ALUMNAT PARTICIPANT PROFESSORS ACOMPANYANTS

NÚM. PARTICIPANTS DATA HORA EIXIDA HORA TORNADA

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

LLOC DE DESTINACIÓ MODE/MITJÀ DE DESPLAÇAMENT

NECESSITATS TÈCNIQUES

OBSERVACIONS

*A omplir pel Professor Responsable Organitzador. Entregar a ViceDirecció 1 mes abans de l'inici 

de l'activitat.

Oliva,…. de…………………...de 20….. 

Firmat: Professor Responsable Organitzador
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ANNEX ACE 4: AUTORITZACIÓ DEL PARE O MARE/TUTOR O TUTORA*

NOM De l'ALUMNE NOM DEL PARE O MARE/TUTOR O TUTORA

NIF PARE O MARE TELÈFONS DE CONTACTE

OBSERVACIONS: (PROBLEMES DE SALUT,...)

Autoritze el meu fill/a que participe en l'activitat que a continuació es detalla, i que figura 

aprovada pel Consell Escolar, dins de la Programació Anual del CPM d'Oliva.

L'alumnat que participe en una activitat ha de contribuir al desenrotllament normal de la mateixa,

adoptant una actitud de respecte i  col·laboració. Encara que l'alumnat estiga fora del recinte

escolar, el dit alumnat queda subjecte a les normes de convivència i als diversos reglaments que

regixen la vida del centre. Els actes contraris a les normes de convivència realitzats per l'alumnat

en  l'exercici  d'activitats  complementàries  i  extraescolars  seran  sancionats  d'acord  amb  les

mesures disciplinàries arreplegades en el Pla de Convivència i en el Reglament de Règim Intern.

Els pares o representants legals són els responsables civils en els termes que preveu les lleis.

Oliva, …… de …………………...de 20….

Firma del pare o mare/ tutor o tutora             

Firmat:……………………………………………………….…...

DENOMINACIÓ I BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

DATA HORA D'EIXIDA HORA DE TORNADA LLOC

PROFESSOR RESPONSABLE ORGANITZADOR

DEPARTAMENT/ESPECIALITAT
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ANNEX ACE 5: VALORACIÓ ACTIVITATS*

NOM DE L'ACTIVITAT PROFESSOR RESPONSABLE ORGANITZADOR

ALUMNAT PARTICIPANT PROFESSORS ACOMPANYANTS

NÚM. PARTICIPANTS DATA HORA EIXIDA HORA TORNADA

LLOC DE DESTINACIÓ MODE/MITJÀ DE DESPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT

SI NO (MARCAR AMB UNA X LES QÜESTIONS SEGÜENTS)

S'han respectat els horaris preestablits.

L'alumnat ha participat activament i positivament en l'activitat.

S'han complit els objectius programats inicialment.

Respon l'activitat a les expectatives que s'esperaven de la mateixa.

És una activitat adequada a l'alumnat.

Tornaries a organitzar una activitat semblant en el futur.

OBSERVACIONS/INCIDÈNCIES: 
• (COMENTA BREUMENT LES RESPOSTES NEGATIVES DE L'APARTAT ANTERIOR I ASSENYALA LES INCIDÈNCIES A

DESTACAR)
• (SI ÉS NECESSARI, ADJUNTAR INFORME DETALLAT D'INCIDÈNCIES)

*A omplir pel Professor Responsable Organitzador. Entregar a ViceDirecció dins dels 5 dies 

posteriors a la finalització de l'activitat.

Oliva,…. de…………………...de 20….. 

Firmat: Professor Responsable Organitzador
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Capítol XIV – Orientació acadèmica i professional.

A més  de  les  directrius  establides  en  el  Pla  d'Acció  Tutorial  i  en  el  Pla  de

Convivència s'ha considerat necessari designar una Comissió d'Orientació acadèmica i

professional d'entre els professors membres de la Comissió de Coordinació Pedagògica.

Esta Comissió servirà de suport a les funcions d'orientació que desenrotllen els

tutors.

Informaran l'alumnat de les qüestions següents:

✔ Proves d'ingrés i accés al CPM Oliva.

✔ Contingut del currículum propi de les Ensenyances Elementals i Professionals de

Música.

✔ Optativitat. Perfils formatius.

✔ Modalitats de Batxillerat.

✔ Convalidacions E. Professionals de Música/ESO/Batxillerat.

✔ Proves d'accés Conservatori Superior: continguts, itineraris, centres.

✔ Proves d'accés a la Universitat (PAU).

✔ Orientacions sobre l'ocupabilitat, futur professional, opcions.

La Comissió d'Orientació determinarà a principi de curs un calendari, en el que es

reflectiran les reunions informatives a realitzar i els grups d'alumnes a qui van dirigides.

Els  alumnes  que  desitgen  consultar  dubtes  relacionades  amb  els  temes

anteriorment  citats,  seran  atesos  prèvia  cita,  en  horari  acordat  pels  professors  de  la

Comissió.

Capítol XV – Autoavaluació.

Els processos programats per a l'autoavaluació estan detallats en un document

annex denominat “Pla d'autoavaluació”.

Capítol XVI – Comunicació d’absències del professorat.

La comunicació pot venir donada per:
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• Situació  prevista  :  El  professorat  comunicarà  al  Cap  d’Estudis  amb  suficient

antelació, per a que es puga avisar a l’alumnat i al professorat de guàrdia.

• Situació imprevista  : El professorat que no puga assistir a classe per alguna situació

imprevista haurà de cridar al centre educatiu el més aviat possible per comunicar la

seua absència i  que el professorat de guàrdia puga atendre al  seu alumnat.  El

personal  de  consergeria  haurà  de  comunicar-se  amb algun  membre  de l’equip

directiu per informar de l’avinentesa. En cas que no siga possible comunicar-se

amb el Centre, el professorat podrà contactar directament amb algun membre de

l’equip directiu

La corresponent justificació (baixa mèdica o altres) serà presentada el més aviat possible

al Cap d’Estudis.

Capítol XVII – Modèls dels documents corporatius del Centre.

Per a l'ús de logotips de la Conselleria i del mateix Conservatori en els diferents

documents  (informes,  actes,...)  que  es  poden  generar  pel  professorat  o  la  mateixa

secretària, es facilitarà un únic model editat en diferents formats dissenyat d'acord amb la

normativa vigent.

Capítol XVIII – Centres adscrits.

• Centre Ensenyament Professional  de Música Districte Marítim del  Grau de

Gandia.

• Centre  A.  d'Ensenyaments  Art.  Professional  de  Música  Ciutat  Ducal  de

Gandia.

Documentació que el centre adscrit lliura al CPM Oliva:

✔ Relació de l'alumnat matriculat cada any, especificat per grau, curs i especialitat.

✔ Actes finals de curs.

✔ Propostes d'expedició dels certificats, títols, corresponents a l'alumnat que finalitze
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els ensenyaments.

✔ Actes de les proves d'accés.

Tasques que el CPM Oliva realitza respecte dels centres adscrits:

✔ Recepció i arxivament de les relacions d'alumnat matriculat cada any especificat

per grau, curs i especialitat.

✔ Recepció i arxivament de les actes finals de cada curs.

✔ Expedició de certificats acadèmics a petició de les persones interessades.

✔ Comprovació de l'exactitud de les dades consignades en els certificats a efectes de

trasllats.

✔ Recepció, tramitació i arxivament de les propostes d'expedició dels certificats i títols

corresponents a l'alumnat que finalitze estudis. Comprovació de les dades.

✔ Registre dels certificats i títols expedits.

✔ Gestió  i  arxivament  dels  expedients  acadèmics  de  l'alumnat,  amb actualització

continua  (cada  curs).  Cada  expedient  recull  dades  personals  i  fulls  de

qualificacións.

✔ Llibres de qualificació. Gestió per trasllat i tancament/lliurament al finalitzar estudis

de E. Professional.

✔ Beques. Vist i plau i enviament de la documentació presentada pel centre adscrit.

Tasques no realitzades actualment:

✔ Programació General Anual. Sense cap gestió.

✔ Memòria final de curs. Sense cap gestió.

✔ Llibres d'escolaritat. Correspon al centre adscrit la sol·licitud i emplenament de les

dades de cada curs al centre adscrit.

Funcionament:

✔ El  secretari  del  centre  adscrit  de  forma  presencial  o  per  correu  presenta  la

documentació en el CPM Oliva a l'inici i al final del curs.

✔ La major part de les gestions es produïxen per contacte telefònic, email o correu

certificat.

Normativa de referència:
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✔ Resolució  de  30  de  gener  de  1995  de  les  Direccions  General  d'Ordenació  i

Innovació Educativa i de Centres Docents, sobre competències administratives dels

centres que imparteixen ensenyaments de música o de dansa aliens a la xarxa de

centres de Generalitat Valenciana.

Capítol XIX – Concurs de Música de Cambra.

A continuació es detallen les bases del Concurs de Música de Cambra, activitat que any

rere any, ha pres rellevància i ha suscitat un gran interés per part de l'alumnat.

El  Concurs  de  Música  de  Cambra  del  Conservatori  Professional  de  Música  “Josep

Climent” d'Oliva es celebra al tercer trimestre del curs a l’ Auditori del Centre, seguint les

següents bases:

1. El Concurs estarà obert a totes les agrupacions cambrístiques de l’alumnat d’EE

PP del Centre.

2. No es podrà participar amb el mateix instrument en més d´un grup.

3. L’ inscripció es realitzarà desde l´1 de febrer fins el 1 de març.

4. El butlletí d’inscripció es podrà recollir en Consergeria i les dades següents deuran

ser correctament emplenades:

 Nom del  grup i  els  seus components,  curs que cursa cada component  i

professor/a que imparteix l´assignatura de música de cambra, si procedeix.

 Obra o obres a interpretar, amb el temps de duració. Es deurà presentar 3

exemplars  de  l’obra  a  interpretar  (partitura  o  particel·les)  fins  l'últim  dia

d'inscripció.

5. El repertori a interpretar serà lliure I qualsevol estil serà acceptat. També es podran

presentar arranjaments i transcripcions, sempre que no es doblen veus. el tribunal

valorarà tant la idoneitat com dificultat del repertori presentat

Es valorarà particularment l’ interpretació d’obres originals.

6. La  duració  de  l’interpretació  serà  d'entre  5  i  15  minuts.  Podrà  ser  d'una  obra
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completa o moviment/s d’ella o també diverses obres.

7. El Jurat estarà format per cinc professors del Centre: un membre de l’equip directiu

com president I quatre membres, un de cadascun dels departaments pedagògics,

com vocals i es publicarà una vegada tancada l'inscripció. El professorat que tinga

algun alumne participant no podrà formar part del tribunal.

8. El Jurat realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’actuació dels grups participants,

que es comunicarà mitja hora abans de l'inici  de les proves del Concurs I serà

publicat al panell informatiu situat a les portes de l'auditori.

9. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

10. Finalitzades les interpretacions, el Jurat farà públics els resultats.

11. PREMIS: Es donaran tres Premis -amb Diploma per cadascú dels components- per

part del Jurat i un Premi per la part del Públic.

12. L´  AMPA  del  Conservatori  i  altres  entitats  col.laboradores,  participaran  en  la

dotació de material didàctic dels premis que es concedeixquen.

13. Els  guardonats  amb el  1r,  2n  i  3r  premi  es  comprometen  a  participar  en  una

audició, junt als guardonats del Concurs de Música de Cambra del CPM "Rafael

Talens Pelló" de Cullera I del Concurs de Música de Cambra del CPM J. Melcior

Gomis,  que es  realitzarà  a l'Aula  Magna del  Campus Gandia  de la  Universitat

Politècnica de València.

14. El Campus de Gandia de la UPV premiarà als guanyadors amb un enregistrament

professional d’imatge i sò de la seua actuació. Dit enregistrament serà realitzat per

l'alumnat d’Audiovisuals i Imatge i sò, com a pràctica complementària professional

dels seus respectius graus.
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TÍTOL IV – PLA D’ACOLLIDA.

1. Pla d’acollida dirigit al nou alumnat del Centre.

1.1. Introducció.

El Conservatori Professional de Música “Josep Climent” d'Oliva, és un centre ubicat

en la comarca de “la Safor”, per este motiu rebem alumnat de diferents localitats com són:

Gandia, Pego, Piles, Rafelcofer,…

Des del nostre Centre hem elaborat un Pla d'Acollida dirigit a tot el nou alumnat que

es  matricula  per  primera  vegada  en  el  Conservatori  Professional  de  Música  “Josep

Climent” d'Oliva.

D'esta  manera  volem  aconseguir  que  l'alumnat  es  familiaritze  el  més  prompte

possible  tant  amb  les  instal·lacions  com  amb  la  plantilla  del  personal  docent  i

d'administració.

1.2. Que esperem d’este Pla d’Acollida.

a)  Aconseguir  que  el  nou  alumnat  que  forma  part  per  primera  vegada  de  la

Comunitat Educativa del Conservatori Professional de Música d'Oliva, estiga perfectament

informat d'aspectes com:

✔ Plantilla  del  professorat  que  impartix  cada  assignatura.  El  professor/a  de

l'especialitat instrumental serà el tutor/a de cada alumne/a i es coordinarà amb la resta de

professors.

✔ Asignaturas  que  conformen  el  currículum  de  les  Ensenyances  Elementals  i

Professionals.

✔ Diferents  instal·lacions  del  Centre:  (aules,  saló  d'actes,  servicis,  zona

d'administració, biblioteca).

✔ Horaris de cada assignatura i  el  professorat  que la impartix,  així  com l'horari

assignat.

✔ Horaris de dedicació al càrrec per part de l'equip directiu, per a atendre qualsevol

consulta.

b) Amb este pla d'acollida, volem millorar la convivència entre alumnat, professorat i

la resta de la Comunitat Educativa.
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1.3. Activitats.

En este punt, proposem una sèrie d'activitats per a portar avant este pla d'acollida:

✔ El primer dia que el nou alumnat acudix a la secretaria del Centre per a formalitzar

la matrícula,  se li  facilitarà tota la  informació abans mencionada (sense detall  d'horari

assignat).

✔ Amb anterioritat  a  l'assignació  d'horaris  es  realitza  una  sessió  informativa  a  tot

l'alumnat, pares i mares, en la que s'atén qualsevol dubte plantejat.

✔ Perquè el  nou alumnat conega les diferents instal·lacions del  Centre, la primera

setmana del curs, els professors/es de les assignatures col·lectives realitzaran una breu

visita per les diferents aules i sales de l'edifici.

✔ Tota  la  informació  necessària  per  al  perfecte  funcionament  del  Centre,  estarà

publicada en els taulers d'anuncis col·locats en el corredor del Conservatori.

Avaluació del pla d'acollida: El pla d'acollida s'inclou dins de la Programació General Anual

i s'avalua conjuntament amb esta a finals del curs.

2. Pla d’acollida dirigit al nou professorat del Centre.

2.1. Introducció.

Des del Conservatori Professional de Música “Josep Climent” d'Oliva, hem detectat

que aproximadament un 20 % del professorat és nou cada curs escolar. Açò, ens dificulta

en principi el ple desenrotllament del nostre projecte educatiu.

Per  este  motiu,  l'equip  directiu  del  centre,  intenta  sempre  mantindre  una

col·laboració fluida amb l'Administració educativa, per a aconseguir una estabilitat en la

nostra plantilla orgànica.

Tenint en compte estes circumstàncies, des del nostre centre hem realitzat un pla

d'acollida que ens permeta una ràpida inserció del  nou professorat,  dins de les línies

d'actuació del conservatori.

2.2. Que esperem d’este Pla d’Acollida.

✔ Mantindre el bon clima de treball en el centre, així com preocupar-se pel grau de

satisfacció del nou professorat.

✔ Oferir l'ajuda necessària perquè el nou professorat conega el més prompte possible

les instal·lacions i personal del centre, així com el nostre projecte educatiu.
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✔ Coordinar al professorat en pràctiques, assignant-li un tutor/a què serà l'encarregat

d'avaluar este procés.

✔ Incentivar el treball en equip des dels òrgans de coordinació didàctica.

✔ Procurar  que  les  noves  programacions  i  metodologies  utilitzades  pel  nou

professorat, no afecten negativament l'alumnat, ni al procés d'ensenyança/aprenentatge.

✔ Facilitar a tot el nou professorat, la consulta del nostre Projecte Educatiu de Centre.

✔ Amb este pla d'acollida, volem millorar la convivència entre professorat, alumnat i la

resta de la comunitat educativa.

2.3. Activitats.

En este punt, proposem una sèrie d'activitats per a portar avant este pla d'acollida.

✔ El  primer  dia  que  el  nou  professorat  presenta  l'acreditació  en  el  centre,  es

realitza una entrevista personal amb la direcció d'estudis. En esta reunió i en successius

contactes abans de l'inici de les classes amb alumnat es tracten els punts següents:

✔ Una visita per totes les instal·lacions del centre, assignació de l'aula

pertinent,  s'informa  el  nou  professorat  del  seu  horari  personal,  se  li  facilita

l'accés  als  documents  institucionals  del  centre  com  ara:  llistat  de  l'alumnat,

Projecte Educatiu de Centre, Pla d'Acció Tutorial, Reglament de Règim Intern,

etc…

✔ Els Caps de Departament en les reunions que convoquen es tractaran

temes  de  vital  importància  en  el  terreny  didàctic  com:  Programacions,

funcionament  de  les  sessions  d'avaluació,  Organització  de  les  audicions,

reunions periòdiques dels diferents departaments didàctics…

✔ El primer Claustre del curs escolar, sempre inclou un primer punt en

l'orde del dia: Presentació del nou professorat, este és el primer contacte amb el

personal docent.

✔ La Direcció d'Estudis junt amb els Caps de Departament, seran els encarregats

de fer un seguiment  de la  integració del  nou professorat  al  llarg del  primer trimestre,

detectant i solucionant qualsevol dubte o dificultat que puga sorgir.

3. Avaluació del Pla d’Acollida.

El  pla  d'acollida  s'inclou  dins  de  la  Programació  General  Anual  i  s'avalua

conjuntament amb esta a finals del curs.
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Este  pla  d'acollida  està  obert  a  qualsevol  suggeriment  de  millora  per  part  de

l'alumnat, representat dins del Consell Escolar.
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ADDENDA  DE  LES  MESURES  ORGANITZATIVES  DAVANT  SITUACIONS

EXTRAORDINÀRIES QUE IMPLIQUEN LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ACTIVITAT

EDUCATIVA PRESENCIAL:

a) Aquesta addenda estarà inclosa en les normes d'organització i funcionament, i inclourà

les mesures necessàries per a poder garantir la continuïtat de les classes lectives quan

situacions  internes  o  externes  de  caràcter  extraordinari  no  possibiliten  l'activitat

presencial. Aquesta planificació bàsica estarà subjecta a les possibles modificacions que

es puguen derivar de les instruccions que les autoritats responsables i la conselleria amb

competències en educació puguen determinar en funció de les circumstàncies. Per tant, la

Direcció del Conservatori valorarà en tot moment les possibles situacions, i implementarà

les mesures necessàries, tenint en compte les instruccions abans esmentades.

b) En el procediment de matrícula,  s'han recollit i/o actualitzat les dades de contacte de

l’alumnat i les famílies, amb la intenció de garantir les majors possibilitats de comunicació

amb aquestes. En el procediment de distribució horària de l'alumnat, també s'ha recopilat

la informació corresponent a les disponibilitats de cada llar pel que fa a l’accés a les noves

tecnologies,  indicant-se  com a mínim:  possibilitat  o  no  d’accés a  internet,  nombre de

dispositius electrònics a la llar i tipologia d’aquests.  Actualment es disposa contacte de

totes les famílies i alumnat, i totes les famílies disposen d'accés a internet i dispositius

electrònics per a poder establir una activitat docent no presencial.

c)  Respecte  a  l'organització  de  l'atenció  educativa  i  la  comunicació  amb  l'alumnat  i

famílies, s'especifica el següent:

• Per a una comunicació inicial adequada amb les famílies, si l'atenció no presencial

es  dóna  en  un  número  reduït  d'alumnat  es  contactarà  per  telèfon,  si  la  comunicació

s'estén a un o diversos grups nombrosos d'alumnat, s'avisarà per email i/o webfamilia.

• El tutor de cada alumne organitzarà l'atenció d'educativa de l'alumnat coordinant

les  accions  de  l'equip  docent.  Per  a  això  convocarà  les  reunions  necessàries  per  a

acordar horaris, sessions i mitjans emprats per a la correcta atenció.

• Els mitjans que el professorat té al seu abast són: la web oficial del centre, correu

electrònic,  telèfon,  Aules  i  la  plataforma de  videoconferències  Webex (cada  professor

disposa d'un compte personal). Amb aquests mitjans el professorat estarà dins del marc
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legal  correcte,  en relació a la protecció de dades.  Qualsevol  ús d'altres eines TIC no

proporcionades pel centre haurà d'assegurar el compliment de la seguretat de protecció

de l'alumnat i professorat, i serà responsabilitat d'aquest la seua utilització.

• El centre disposa d'ordinadors en la majoria d'aules amb accés a internet, també

disposa de web cam per a poder realitzar classes per videoconferència en el cas que

algun alumne/a no puga assistir puntualment a la seua classe presencial. Serà convenient

que es respecten en la mesura que siga possible els horaris establits perquè no quede

afectat la resta de l'horari. Aquestes situacions únicament es consideraran quan l'alumnat

resulte confinat i la seua salut permeta el seguiment d'una classe individual normal.

• El  centre  podrà  modificar  el  calendari  d'avaluacions  per  a  donar  resposta  a

situacions excepcionals. I el professorat adequarà la realització, presentació i lliurament

de les activitats  i  proves d'avaluació,  tenint  en compte les possibles modificacions de

calendari  que  es  puguen  donar.  Qualsevol  decisió  serà  comunicada  a  la  comunitat

educativa per a aconseguir la màxima coordinació.

• El  professor  tutor  amb  l'equip  docent  de  cada  alumne/a,  establirà  una  atenció

personalitzada en el cas que existisca alumnat amb necessitats específiques de suport

educatiu.

• Encara que al principi totes les famílies han manifestat disposar dels mitjans TIC

necessaris,  podrà  resultar  en  alguns  casos  impossible  l'accés  a  aquests,  per  a  això

s'estudiarà cada cas, i s'intentarà solucionar el problema mitjançant préstec d'ordinador,

etc. O bé, sol·licitant recursos directament a Conselleria d'Educació. El centre no està

autoritzat  per  a  proveir  a  cap  membre  de  la  comunitat  educativa  d'accés  a  internet

personalitzat.

• Si  les  circumstàncies  ho  permeten,  s'atendrà  presencialment  les  famílies  que

sol·liciten cita prèvia per correu electrònic.

• La  direcció  del  centre  juntament  amb  l'equip  directiu  organitzaran  presencial  o

telemàticament les reunions de la Comissió de Coordinació Pedagògica perquè els òrgans

de  govern  i  coordinació  docent  puguen  garantir  un  desenvolupament  de  les  seues

competències  de  la  forma  més  eficaç  possible  d'acord  amb  les  circumstàncies  del

moment.

• Els  caps  de  departament  es  responsabilitzaran  de  convocar  les  reunions

necessàries amb els membres del seu departament per a garantir un desenvolupament

adequat de les activitats del centre
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d)  En  les  diferents  programacions  didàctiques  dels  diferents  departaments  es  farà

referència a les mesures extraordinàries exposades en aquesta addenda annexada a les

normes d'organització i funcionament del centre.

e) Com a resultat dels anteriors apartats la direcció del centre amb la col·laboració del

professorat planificarà de manera coherent la resposta educativa durant el període de no

assistència de l'alumnat, d'acord amb els diferents nivells i ensenyament afectats.

f) Els materials triats pel professorat per al seguiment de la docència, com per exemple

registres  d'àudio  o  vídeo,  partitures,  obres,  etc.  hauran  de  poder  ser  utilitzats  en

dispositius com a tauletes digitals, ordenadors o dispositius mòbils.

h) El professorat tutor sota la supervisió de la direcció d'estudis es responsabilitzarà de la

coordinació  i  organització  de  la  planificació  de  les  tasques  lectives  d'acord  amb  les

mesures organitzatives i directrius acordades.

i) El personal docent establirà una comunicació periòdica amb l'alumnat i les famílies.

j)  Es  procurarà  que  l'alumnat  susceptible  de  presentar-se  a  les  proves  d'accés  a

ensenyaments professionals o superiors reba una atenció docent especial, que garantisca

la millor preparació possible.

k) Les persones coordinadores TIC dels centres col·laboraran amb la resta del professorat

per a implementar correctament les mesures que es determinen. 

l) És responsabilitat del professorat actualitzar la seua formació en noves tecnologies per

tal de donar la millor resposta possible a l’alumnat i les famílies en contextos de docència

no presencial. Aquesta atenció docent implica coneixements bàsics en eines TIC, per tant,

des del centre se sol·licitarà formació específica per a aquests usos.

m) Els membres dels equips directius es responsabilitzaran que tot el personal del centre

siga coneixedor  d’aquestes mesures i  del  seu compliment.  Així mateix  tant  des de la
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direcció del centre com per part de tot el professorat es vetlarà per tal de garantir l’accés i

difusió de la informació a la comunitat educativa a través dels canals oficials d’informació

que determinen les Administracions educatives o autoritats responsables en funció de les

circumstàncies.

n) La direcció del centre s'adreçarà a la Inspecció d’Educació, el personal dels Centres de

Formació,  Innovació i  Recursos  Educatius  (CEFIRES),  les  direccions  territorials

d’Educació,  Cultura  i  Esport  i  les  direccions  generals  amb  competències  en  matèria

d’educació, per sol·licitar assessorament, per tal de donar la millor resposta possible en

aquest tipus de contextos. 
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