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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
DISPOSICIONS GENERALS
Este reglament de Règim Intern té com a finalitat ordenar la vida diària del Centre, així com
l'adopció de normes no regulades per llei, que permeten la convivència i el bon funcionament del
Conservatori de Dansa entre els distints estaments de la comunitat educativa.
El seu objectiu és el compliment dels principis arreplegats en el P.E.C. i en el Pla de Convivència i
l'aplicació del que establix el Decret 39/2008 de 4 d'Abril sobre drets i deures dels alumnes.
______

N O R M'A S

______

 Mantindre una rigorosa puntualitat. Exceptuant casos concrets (previ avís a la Direcció d'Estudis).
 En les classes de 1h. de duració se'ls acceptarà un marge de retard de 5m. i si són de 1h i mitja o
2h. el dit marge serà de 10m.; transcorreguts els quals no se'ls permetrà l'entrada a les aules si no
es presenta cap justificació. Estant, per descomptat obligats a romandre en el centre, el temps
corresponent al seu horari per a tranquil·litat dels pares i professors.
 Cada 4 retards no justificats, es convertiran en una falta, la qual no admetrà cap justificació.
 Els fulls de justificació de faltes d'assistència i retards, s'entregaran una per cada assignatura a la
seua professora corresponent. Les dites justificacions hauran d'entregar-se en un termini de 15
dies, no s'admetran després del termini mencionat.
 No participaran activament de la classe si no porten el pèl arreplegat i amb tot l'equip corresponent
a cada assignatura, inclosa Música (Llibre, llibreta, llapis, esborrany), havent d'assistir com a oient.
 No han de portar pendents llargs, collars, polseres, medalles, anells i per descomptat res de valor.
 L'oblit de la clau de la taquilla, si es produïx en 3 ocasions, es penalitzarà amb 15 dies de retirada
de la mateixa.
 Cap alumne/a podrà abandonar el centre durant les hores de classe, si no avisen els pares o a falta
d'això amb una notificació escrita dels mateixos.
 No es permetrà l'ús de telèfons mòbils o alarmes durant el transcurs de les classes, així com
realitzar gravacions en el Centre sense consentiment expresse del professorat.
 No es permetrà el consum d'aliments, ni begudes fora del lloc habilitat per a això. Portal d'entrada
posterior (cafeteria) i portal dels vestuaris (planta D).
 Qualsevol desperfecte o dany material de les instal·lacions produït per negligència o de forma
intencionada serà motiu de restauració i comportarà la sanció corresponent.
 Tractar amb respecte i consideració a tots els companys/as, professorat i personal administratiu.
Les burles, malnoms, baralles, insults, difondre rumors o mentires sobre qualsevol membre de la
Comunitat Educativa ocasionarà la consegüent falta i amonestació. L'agressió entre alumnes
constituïx una falta greu.
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 Quan els alumnes/as estiguen lesionats, deuen d'assistir com a oients a les classes de Dansa,
podent assistir a les seues classes de Música amb total normalitat.
 Durant els intervals de canvi de classes els alumnes/as hauran de romandre en els vestuaris fins
que el professor/als avise.
 De les aules s'eixirà al servici sempre amb el permís del professor/a i es romandrà en ells el menor
temps possible.
 Els lavabos només s'utilitzaran per a l'ús a què estan destinats. (NO COM A VESTUARI). No s'han
de tirar materials que puguen obstruir-los o deteriorar-los i haurà d'avisar-se en Secretària qualsevol
fuga, embós o deteriorament que s'observe.
 Els alumnes/as que no assistisquen a un 70% de les classes, en cada una de les assignatures,
durant el tercer trimestre, perdran el dret de participació en la clausura del curs, inclús sent
absències justificades.
Els alumnes/as de CADE que no assistisquen durant cada un dels trimestres del curs i abans de
cada actuació, a un 70% de les classes i assajos, en cada una de les assignatures, inclús sent
absències justificades, perdran el dret a participar en les activitats de dansa que es programen
durant el curs. Serà requisit indispensable, presentar-se a les avaluacions, perquè el professorat
puga determinar la superació d'objectius i continguts per a l'adequada realització de les dites
activitats.

Extracte PEC- H.3. PÈRDUA DEL DRET DE L'AVALUACIÓ CONTÍNUA
Quan les faltes d'assistència no justificades d'un alumne/a, superen el 30% de les hores actives del
curs:
a) Perdrà el seu dret a l'avaluació contínua, mantenint el dret a la convocatòria ordinària de juny.
b) Perdrà la plaça com a alumne/a en els cursos successius, havent de concórrer novament al
procés general d'admissió, fent-se constar per mitjà de l'oportuna diligència en els documents
d'avaluació de l'alumne/a.
 Qualsevol indicació que se li faça a l'alumnat per part del professorat i del personal d'administració i
servicis haurà de ser atesa i efectuada diligentment ja que el no atendre-les pot crear desorde o
molestar a un altre sector del Centre.
 Els alumnes/as del curs d'Ampliació d'Estudis CADE 2 i/o 3 que no complisquen amb la dinàmica
de la classe, podran ser remesos novament al curs inferior, fins que adquirisquen el nivell suficient.
 L'alumne/a pot sol·licitar a la Direcció del centre l'anul·lació o renúncia de matrícula, amb anterioritat
al 15 de març de cada curs escolar. No tindrà dret a la devolució de l'import abonat i les taxes
corresponents a les mensualitats posteriors seran les que es regulen en les ordenances municipals.
Nota: Els alumnes/as que cursen estudis Oficials es regixen per l'Orde que regula l'admissió,
l'accés i la matricula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les
ensenyances elementals de Dansa és la 28/2011 de 10 de Maig de la Conselleria d'Educació i
l'ORDE 49/2015 de 14 de Maig per la qual es modifiquen diferents aspectes de l'anterior.
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EL PROFESSORAT TINDRÀ LA POTESTAT DE PODER SANCIONAR L'ALUMNE QUE
INCOMPLISCA ESTES NORMES
Tots els procediments d'execució estan registrats dins del Pla de Convivència del Centre estant a
disposició de tots els interessats, en la Secretària del Conservatori i en la pàgina web.
EL

C LAU S T R E

DE

PROFESSORS
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