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Per tal de poder gaudir i treure el millor profit de les 
classes i de l’aprenentatge impartit al centre és 
important que tothom estigui ben familiaritzat amb les 
normes d’ús intern de l’escola així com dels drets i 
deures dels alumnes. 
 

1111---- RECUPERACIÓRECUPERACIÓRECUPERACIÓRECUPERACIÓ DE CLASSES: DE CLASSES: DE CLASSES: DE CLASSES:    
CLASSES COL�LECTIVES: Les  classes col�lectives NO son 
recuperables, això inclou tant les classes de mitja hora, 
una hora o els combos. Si que es podran recuperar, no 
obstant, en cas d’absència del professor,  en un dia i 
hora convinguts. 
CLASSES PARTICULARS: Les classes particulars es poden 
recuperar fins a un màxim d’una classe al mes, en cas de 
que el centre hagi estat avisat amb antelació de 
l’absència de l’alumne. Les recuperacions s’efectuaran 
en classes col�lectives en un dia i hora del que disposa 
cada professor per recuperar dites classes. La no 
assistència a una classe de recuperació pactada amb el 
professor sense un motiu de força major comportarà la 
pèrdua de l’hora. 
També es perdrà la classe i no es podrà optar a 
recuperar-la si l’alumne estigués absent i no hagués 
avisat al centre.  



En cas d’absència del professor les classes es podran 
recuperar de forma individual a un dia i hora  
convinguts. 
 

2222---- VACANCES I FESTIUS:VACANCES I FESTIUS:VACANCES I FESTIUS:VACANCES I FESTIUS:    
L’escola realitza les vacances escolars descrites en el 
calendari del curs. Aquestes es composen de 5 
setmanes: 
1 setmana a tots sants 
2 setmanes a nadal 
1 setmana per carnaval 
1 setmana per setmana santa 
Durant aquests períodes el centre romandrà tancat així 
com també durant els dies festius, siguin festes 
religioses, nacionals o comunals acordades pel calendari 
laboral de Govern. 
Les classes incloses dins de tots aquests períodes, no 
seran recuperables. Podeu trobar el calendari del curs 
escolar a la nostra web. 
 
El període de classes comença cada any el dia 1 de 
setembre i conclou el 31 de juliol. El centre roman 
tancat durant el mes d’agost. 
 

3333---- ALUMNATALUMNATALUMNATALUMNAT::::    
 
L’acció tutorial de l'escola ha de garantir a tots els 
alumnes una formació musical de qualitat, un 
seguiment acurat del seu progrés i ser informats 
respecte de les seves aptituds, coneixements, capacitats, 
nivell adquirit, criteris i procediments d’avaluació. 
L’estudi de la música comporta el desenvolupament de 
les aptituds personals i l’aprofitament dels 
ensenyaments que s’imparteixen, amb la finalitat 
d’assolir una bona formació artística i humana. Aquest 
deure general es concreta en les següents funcions: 
a) Assistir a classe, ser puntual, i complir amb el 
programa d’estudis 



b) Participar en els concerts programats fora de l’horari 
habitual. L’escola dona prioritat a la participació de 
l’alumnat en les agrupacions que oferta. 
c) Dedicar un temps d’estudi a casa amb constància i 
realitzar les tasques encomanades pel professorat. 
El respecte de les normes de convivència dins l’escola 
comprèn les obligacions següents: 
a) Respectar degudament totes les persones de l’escola, 
companys, professorat i personal d’administració i 
serveis. 
c) Participar i col�laborar activament en la vida del 
centre. 
d) Complir la normativa recollida en aquest reglament. 
Els deures dels alumnes descrits en aquest reglament, 
hauran de ser especialment vetllats per tot el 
professorat i personal de l’escola. 
 
Per últim, però no menys important, tenir cura i utilitzar 
correctament els béns mobles i materials de l'escola així 
com de l’immoble on es troba aquesta, vigilant de no 
embrutar l’escala, l’ascensor, l’entrada, etc… qualsevol 
alumne que no pari atenció a aquest punt pot ser 
objecte de mesures disciplinàries per part del centre. 
 
Agraïm a tots la vostra col�laboració per fer que alumnes 
i professors puguem gaudir de l’aprenentatge musical 
de manera gratificant.  


