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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE.  
Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls 

1. INTRODUCCIÓ  

L’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls és un centre públic d’ensenyament 
musical de titularitat municipal reconegut i autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 

L’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls té com a doble missió oferir als vilatans, 
per una banda, la possibilitat d'estudiar música, d'una forma estructurada en els seus continguts, en els 
nivell bàsic, avançat o adult i, per altra banda, ajudar a la dinamització cultural del poble.  
 Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (en endavant NOFC), són el conjunt de 
normes que regulen el propi funcionament del centre i les relacions entre els diferents membres de la 
comunitat educativa garantint el desenvolupament correcte de les activitats acadèmiques, el respecte 
mutu i l’ús adequat de les instal·lacions de què disposem. Les NOFC no poden estar en contradicció amb 
les Lleis, el PEC o d’altres normatives de caràcter superior.  
 Les NOFC són un document de suport al desenvolupament òptim de totes les tasques del centre, 
en tots els seus àmbits i és per això una obligació que tothom les conegui i les respecti. Té caràcter 
vinculant i en correspon la seva aprovació al Consell Escolar de l'Escola. 
 Aquest reglament s’elabora amb vocació d’aplicació a tots els òrgans del centre, per a tots els seus 
membres i sectors i per a totes les activitats que es portin a terme amb independència del lloc on 
s’executin.  
 L’aprovació i entrada en vigor d'aquest document comporta, en el centre, l’obligació comunitària 
de respectar les normes que conté. 

1.1. Normativa de referència 

 Aquestes NOFC es basen en les següents normes legals que li són d'aplicació explícita: 
 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. LOE 

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. LEC 

• Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. LOMCE 

• Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. 

• Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en 
el centres educatius no universitaris de Catalunya. 

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius. DACE 
 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 L’aplicació de les NOFC afecta tots els integrants de la comunitat educativa de l’Escola Municipal 
de Música Pau Casals de Viladecavalls. Els membres integrants de la comunitat educativa són:  
 

• El claustre de professores i professors.  

• El personal no docent.  

• L’alumnat inscrit a l’EMM. 

• Els pares, mares o tutors dels alumnes inscrits a l'EMM. 

• L’Ajuntament de Viladecavalls, com a titular del Centre. 
 
 Les NOFC s’aplicaran a tot l’edifici i instal·lacions del Centre. També a qualsevol lloc on s’hagués 
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de desplaçar la comunitat educativa.  
 Correspon a la direcció de l’escola i al Consell Escolar vetllar perquè les NOFC s’apliquin. 

2.2. Aprovació, revisió i modificació 

Com a escola viva i en continua transformació creiem necessari dotar aquestes normes de la 
possibilitat de ser revisades i adequades d’una forma fàcil i continua. Per aquest motiu, la seva aprovació 
serà per part del Consell Escolar que també serà qui debatrà i, si s’escau, les modificarà tantes vegades 
com faci falta. 

L’aprovació de les NOFC o de qualsevol modificació que se’n faci ha de ser, preferiblement, per 
consens. En cas de no ser-hi, per una majoria qualificada de 2/3 del Consell Escolar. 

Tot allò que estableixin les NOFC no podaran estar mai en contradicció amb les lleis i la normativa 
vigent. 

3. TITULARITAT 

 L'EMM Pau Casals de Viladecavalls és titularitat de l'Ajuntament de Viladecavalls. 
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4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.  

 L’estructura organitzativa ha de permetre i facilitar, en el marc del Projecte Educatiu, exercir 
l’autonomia tant en els aspectes pedagògics-musicals com de funcionament, l’assoliment dels objectius 
dels ensenyaments impartits i la seva adequació a les necessitats del nostre municipi. 
 Aquesta estructura i tot el que se’n deriva assumeix l’avaluació continuada com a mecanisme per 
tal d’assolir una millora de tota l’organització.  

 L’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls té la següent estructura organitzativa:  

4.1. Òrgans de govern 

Els òrgans de govern són els responsables de l’organització i funcionament del Centre. 

4.1.1. Equip Directiu 

Definició 
L'equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i està format pel director/a, el/la cap 

d'estudis i el/la secretari/a, que treballen de manera coordinada per la gestió del projecte de direcció. 
 

Competències 
Són funcions de l'equip directiu: 
 

• Elaborar el projecte educatiu, les normes de funcionament del centre, la programació general del 
curs i la memòria anual. 

• Definir l’equip docent i les seves funcions específiques. 

• Proposar al titular del Centre, anualment, el repartiment de les hores lectives docents assignades 
al Centre. 

• Proposar al titular del Centre, anualment, el repartiment de les hores de coordinació i gestió 
assignades al Centre. 

• Proposar al titular del Centre la incorporació de noves matèries. 

• Proposar activitats acadèmiques i extra acadèmiques al Consell Escolar. 

• Promoure l’assistència del professorat a cursos i activitats formació, i fer-ne el seguiment. 

• Assegurar el desenvolupament del projecte educatiu del centre i de la programació general anual. 

• Impulsar i promoure les línies d’actuació de l’escola que es concreten en els documents generals i 
estratègics. 

• Vetllar per la coherència dels enfocaments metodològics, de les concrecions i programacions 
curriculars i materials didàctics. 

• Assegurar la qualitat en els procediments i els criteris d'avaluació. 

• Promoure el treball en equip dels docents i de la resta de personal de la comunitat escolar i 
educativa. 

• Coordinar les actuacions dels òrgans de coordinació de l’escola. 

• Promoure l'acció tutorial grupal i individual, amb els alumnes, les famílies i l'entorn en coherència, 
quan escaigui, amb la carta de compromís educatiu. 

• Assegurar el suport als docents de nova incorporació. 

• Vetllar per l'ús eficient dels recursos, les instal·lacions, les aules i els materials específics. 

• Vetllar per la transició correcta entre etapes educatives prèvies i posteriors als ensenyaments que 
s'imparteixen al centre. 

• Afavorir la participació de la comunitat educativa. 

• Establir els criteris per a l’avaluació interna de l’escola. 

• Assegurar la col·laboració dels docents de les respectives especialitats amb l'equip directiu del 
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centre en l'elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics que hi són relacionats o els 
projectes interdisciplinaris i, quan escaigui, en l'avaluació dels docents. 

• Vertebrar la integració de les activitats pròpies del centre en l’activitat cultural del municipi. 

• Proposar activitats acadèmiques i extra acadèmiques per afavorir el creixement cultural del 
municipi. 

 
Funcionament: 

a) En el centre. 
L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. La forma habitual de treball de l'equip 

directiu serà en equip i les decisions sobre temes relacionats amb l'organització i el funcionament del 
Centre es prendran normalment de forma consensuada. 

b) Amb l’administració 
L’equip directiu es reunirà amb periodicitat mensual amb l’equip de tècnics de l’Ajuntament. 

4.1.2. Òrgans de govern unipersonals 

 S'estableix que l'EMM Pau Casals de Viladecavalls tindrà, com a màxim, 3 òrgans unipersonals i 
com a mínim un, essent en aquest cas el de Director. 
 Els tres òrgans unipersonals són els següents: 

 a) Director 

 El director o directora de l'escola és responsable de l’organització, el funcionament i 
l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el personal. 
 
Nomenament, cessament i renúncia 
 i) El/La Director/a serà elegit/ida mitjançant concurs públic. 
 ii) El procediment de selecció estarà recollit a les Bases reguladores del concurs per a la provisió 
del lloc de Director/a de l’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls que redacti i aprovi 
l’Ajuntament de Viladecavalls. 
 iii) Els criteris per al nomenament, cessament i renúncia del càrrec els determinarà la definició de 
la plaça que en faci el titular del centre, l’Ajuntament de Viladecavalls. 
 
Relació orgànica 
 i) Depèn de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Viladecavalls 
 ii) Dependran d’ell tots els òrgans unipersonals del centre, els/les professors/es i tot el personal 
adscrit al centre. 
 
Competències 
 En termes generals, el director té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de 
l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del Projecte de Direcció aprovat. 
 Les seves funcions concretes seran les següents: 
 
De representació 

• En l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció 
de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es 
provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a 
defensar l’interès superior de l’Infant.  

• El director representa les administracions en el centre. Com a tal li correspon vehicular al centre 
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els objectius i les prioritats de les polítiques educatives que adopti el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en referència a les Escoles de Música i els objectius i prioritats tant 
educatives com culturals que adopti la Regidoria d’Ensenyament i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Viladecavalls per a l’Escola de Música. Així mateix, també representa el centre 
davant totes les instàncies administratives i socials. En aquest punt, li correspon traspassar a 
l’Ajuntament les aspiracions, necessitats del centre i formular les propostes que pertoquin.  

• Presideix el Claustre de professors i el Consell Escolar, a més dels actes acadèmics del centre.  
 

De lideratge i pedagògiques 

• Establir els elements organitzatius del centre que quedaran reflectits en el Projecte Educatiu i 
concretats en el Projecte de Direcció i, d’acord amb els òrgans de govern i participació, adoptar i 
impulsar mesures per millorar l’estructura organitzativa.  

• Respondre del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del Projecte 
Educatiu, d’acord amb el Projecte de Direcció i retre comptes davant l’administració, que avaluarà 
la funció directiva i el funcionament del centre. 

• Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el Projecte Educatiu, 
garantint-ne el seu compliment. 

• Establir mecanismes de coordinació amb l’Ajuntament, l’AMPA i la resta de l’Equip Directiu.  
 
De relació amb la comunitat escolar 

• Afavorir la convivència en el centre i garantir el compliment de les normes que s’hi refereixen. 

• Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar. 

• Assegurar la participació efectiva del Consell Escolar en tot allò que li correspon en la gestió del 
centre. 

• Establir canals de relació amb l’AMPA. 
 
D’organització i funcionament 

• Formular la proposta inicial de Projecte Educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.  

• Formular la proposta inicial de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre i les 
modificacions i adaptacions posteriors. 

• Proposar la Programació Anual de Centre i retre’n comptes en la Memòria Anual. 
 
De gestió 

• Formular la proposta d’expedició de Diplomes per a l’alumnat. 

• Visar les certificacions acadèmiques i totes les altres que s’escaiguin i que impliquin acreditació de 
continguts documentals arxivats al centre. 

• Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprovi el Consell Escolar en 
funció de l’assignació pressupostària anual que l’Ajuntament de Viladecavalls destini a l’Escola de 
Música, sense contar-hi el Capítol 1 (nòmines). 

• Gestionar el manteniment i millora de les instal·lacions. 
 
De cap de personal 

• Proposar el noment i cessament, amb comunicació prèvia al claustre, al Consell Escolar i a les 
administracions, d’acord amb el marc reglamentari i les NOFC, dels altres òrgans unipersonals de 
direcció. 

• Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i les 
funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per l’aplicació del Pla Anual de Centre 
assegurant-se que siguin adequades a la seva preparació i experiència. 
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• Resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre. 
A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, informar de 
la incidència i la seva resolució a la Regidoria d’Ensenyament. 

• Validar les modificacions puntuals en l’horari de docència del professorat (Flexibilitat horària), fer-
ne un seguiment i informar-ne la Regidoria d’Ensenyament. 

• Comunicar les jornades no treballades al Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament quan el 
personal del centre exerceix el dret de vaga. 

• Comunicar a la Regidoria d’Ensenyament la presumpta comissió de faltes disciplinàries per part 
del personal del centre en relació amb els seus deures i obligacions que autoritzarà, si correspon, 
el procediment disciplinari que correspongui. 

• Emetre informe motivat respecte el personal que presta els seus serveis a l’EMM en cas 
d’incompetència per la funció docent i també en el supòsit d’incapacitat sobrevinguda o de falta 
de rendiment que no comporti inhibició. La motivació de la proposta s’ha de basar en les 
constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de 
l’avaluació de l’exercici de la docència. 

• En cas de no disposar de Borsa de Substituts o, en cas de disposar-ne, que cap dels substituts no 
estigués disponible, el director ha de proposar el personal interí docent per cobrir substitucions 
temporals del centre, quan no abastin tot el curs. Aquesta proposta requerirà el vistiplau del Cap 
de Serveis de l’Ajuntament. 

• Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent. 
 
 

També tindrà qualsevol altra funció que li sigui assignada i totes les relatives al govern del centre 
no assignades a cap altre òrgan.  

 b) Cap d’estudis  

 La figura del Cap d'Estudis és l'encarregada, per delegació, de vetllar pel bon funcionament del 
centre a nivell pedagògic. 
 
Nomenament  

• El Cap d’Estudis és nomenat pel Director del centre per un període mínim d’un curs sencer. 

• Per poder ser nomenat cal formar part del Claustre de Professors de l’escola. 
  
Competències 

• Vetllar per la coherència interna en les activitats docents, respectant allò que determina el PEC. 

• Coordinar el claustre de professors i els coordinadors, si n’hi ha. 

• Coordinar el procés d’admissió d’alumnes i el procés de preinscripció i matrícula segons la 
normativa establerta. 

• Vetllar per la concreció i desplegament del currículum.  

• Vetllar pel desenvolupament òptim del Projecte de l’Atenció a la Diversitat.  

• Coordinar i fer el seguiment del Pla d’Acció Tutorial 

• Elaborar els horaris acadèmics, la distribució dels grups i dels alumnes en els grups. 

• Distribuir els grups en les aules i altres espais docents, segons la naturalesa de l’activitat acadèmica 
i de les demandes del claustre. 

• Programar les activitats d’avaluació. 

• Designar les comissions avaluadores i els claustres d’avaluació. 

• Coordinar les activitats d’orientació escolar. 

• Coordinar-se setmanalment amb  la resta de l’Equip Directiu.  
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 c) Secretari Acadèmic 

 La figura del Secretari Acadèmic és l'encarregada, per delegació, de vetllar pel bon funcionament 
del centre a nivell administratiu.  
 
Nomenament 

• El Secretari és nomenat pel Director del centre per un període mínim d’un curs sencer. 

• Per poder ser nomenat cal formar part del Claustre de Professors de l’escola. 
 
Funcions  

• Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa.  

• Dur a terme la gestió econòmica i administrativa del centre.  

• Vetllar per la documentació acadèmica i administrativa del centre.  

• Vetllar per la conservació i el manteniment de les instal·lacions del centre.  

• Exercir la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al centre.  

• Exercir la secretaria de les reunions dels òrgans col·legiats del centre, i aixecar-ne les actes 
corresponents.  

• Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre.  

• Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre.  

• Formular i mantenir actualitzat l’inventari general del centre.  

• Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de matriculació.  

• Coordinar-se mensualment amb el representant de l’Ajuntament, l’AMPA i la resta de l’Equip 
Directiu.  

4.2. Òrgans col·legiats de participació 

 Són els òrgans de govern que tenen com a missió assessorar en qualsevol àmbit la Direcció del 
centre en totes les tasques de gestió pròpies, tan acadèmiques com administratives. La seva participació 
en la redacció dels documents bàsics de l'Escola és imprescindible (PEC, PGAC, Memòries de Centre i 
NOFC) i les seves aportacions han de ser tingudes en compte, tot i no ser d'obligat compliment, per part 
de la Direcció del Centre. 

4.2.1. Consell Escolar 

 És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. 
 
Composició:  

• El Director/a del centre, que en serà el president/a 

• El/la Cap d’Estudis 

• 1 representant de l’Ajuntament de Viladecavalls 

• 4 membres del Claustre de Professors 

• 1 representant de l'AMPA 

• 1 representant dels pares i mares 

• 2 representant dels alumnes, que no sigui menor de 12 anys 

• 1 representant del personal d’administració i serveis del centre 
 

També n’és membre el secretari de l’escola que actua com a secretari del Consell Escolar, amb veu 
però sense vot. 
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Competències:  
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells 

temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació 
general, la gestió econòmica, etc.  

 
El Consell Escolar del centre té les competències següents:  
 

• Avaluar els projectes i les normes que regulen el centre 

• Participar en l’aprovació de la programació general anual. El consell escolar ha de ser consultat de 
manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria 
simple dels membres.  

• Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.  

• Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableixi el titular del centre i, 
si s'escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació 
del nomenament del director.  

• Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent. 
Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l'alumnat 
que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares 
o tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s'escau, les mesures oportunes.  

• Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes 
i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l'article 84.3 
d'aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere. 

• Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l'equip escolar i emetre informe 
sobre l'obtenció de recursos complementaris, d'acord amb el que estableix l'article 122.3. 

• Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres 
administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.  

• Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.  

• Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Ajuntament, sobre el 
funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres aspectes 
relacionats amb la seva qualitat. 

 
Procediment d’elecció i substitució dels membres del Consell Escolar 

• L’elecció dels membres del Consell Escolar s farà en base al que estableix la normativa vigent i a 
les periòdiques Resolucions que publica la Generalitat de Catalunya. 

• Les persones membres del Consell Escolar, representants dels diferents sectors, ho són per un 
període de quatre anys. 

• El Consell Escolar es renova per meitats de les persones representants electes de cada sector cada 
dos anys, tret del casos en que només hi ha un representant que es renovarà cada 4 anys. 

• Les vacants es cobriran segons estableix l’article 28 del decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia 
de centres 

 
Funcionament:  

• El Consell Escolar es reunirà, com a mínim, 4 cops l’any: a l’inici del curs, durant el primer i el segon 
quadrimestre i en finalitzar el curs. 

• La convocatòria de les reunions ha d’arribar a tots els membres del consell, en qualsevol cas, amb 
una antelació mínima de 72 hores, però normalment es procurarà fer-la amb una setmana 
d’antelació. 
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• Si la convocatòria és amb caràcter extraordinari i urgent, es pot fer per telèfon, o personalment, i 
sense respectar el termini mínim establert. En aquests casos cal que l’acta de la sessió faci constar 
aquest aspecte.  

• De cada sessió s’aixecarà acta per part del Secretari. Aquesta especificarà els assistents, l’ordre del 
dia de la reunió, lloc on s’ha celebrat, durada, punts principals acordats, forma i resultat de les 
votacions.  

• Les actes seran firmades pel Secretari. 

• Només podran ser tractats els punts que figurin en l’ordre del dia, llevat que en sigui declarada la 
urgència per acord de la majoria dels seus membres.  

• Les decisions, preferiblement, es prendran per consens. 

• Un membre del consell podrà delegar el seu vot a un dels altres membres, prèvia notificació escrita 
al Director del Consell Escolar. 

• Els acords que, a criteri dels seus membres, siguin considerats d’interès general, es difondran a 
tota la comunitat educativa, a través dels mecanismes que establirà l'Equip Directiu.  

• El Director podrà convidar a les sessions de la Taula, amb veu però sense vot, a les persones 
implicades en les decisions o temes a tractar, o a persones la informació de les quals pugui ser 
considerada d’interès.  

4.2.2. El Claustre de professors 

 És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educativa de l’Escola. 
Està integrat per la totalitat dels professors que prestin servei al centre i el presideix el Director. 
L’assistència als claustres és obligatòria per tot el professorat del centre. 
 
Competències:  

• Programar les activitats docents del Centre de les quals seran responsables. 

• Formular a l’equip directiu propostes per l’elaboració dels projectes del centre i de la programació 
general anual. 

• Promoure iniciatives i activitats pedagògiques per al Centre. 

• Elaborar els criteris d’avaluació dels alumnes per a cada especialitat. 

• Executar les funcions d’orientació i tutoria de l’alumnat. 

• Elegir els seu representant al Consell Escolar 

• Elaborar i aprovar el Projecte Curricular del Centre que emana del Projecte Educatiu del Centre. 

• Informar i aportar propostes a l’equip directiu sobre l’organització i la programació general del 
Centre i per al desenvolupament de qualsevol activitat. 

• Rebre informació sobre els aspectes institucionals i econòmics. 

• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions del centre.  

• Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.  
 
Funcionament:  

• El Claustre és convocat i presidit pel director del Centre.  

• Es faran dos Claustres Generals de Programació i Avaluació del Curs coincidint al principi i final de 
cada any acadèmic. 

• Durant el curs es reservarà una franja horària de 1 hora per a la realització de Claustres Ordinaris 
i Extraordinaris. Tot els professors han de tenir lliure aquella franja horària. La direcció ha 
d’informar de l’ordre del dia amb un mínim d’antelació de 72 hores. 

• Els Claustres extraordinaris es fan a convocatòria del Director, o bé, quan ho sol·liciti com a mínim 
un professor i l'Equip Directiu i la resta de professors valori que és pertinent. La convocatòria ha 
de ser feta amb una antelació d’una setmana, preferiblement. 
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• L’assistència al Claustre és obligatòria i qualsevol absència haurà de ser justificada.  

• Només podran ser tractats els punts que figurin a l’ordre del dia, llevat que qualsevol altra punt 
sigui declarat d'urgència per acord de la majoria dels seus membres.  

• El Secretari Acadèmic aixecarà acta de les seves sessions. 

• Les decisions es prendran, preferiblement, per consens. Si cagués votar algun punt, les votacions 
podran ser a mà alçada o secretes; en aquest últim cas, només caldrà la sol·licitud d’un dels 
membres.  

4.3. Òrgans de participació 

Són aquelles associacions legalment constituïdes que tenen en la seva missió vetllar pel bon 
funcionament del centre. 

4.3.1.AMPA 

És una associació legalment constituïda, formada per pares, mares o representants legals dels 
alumnes del Centre 

L’associació es regeix pels seus propis estatuts en els quals es defineixen, entre altres: nom, 
finalitat, objectius, òrgans directius, règim econòmic, les competències de l’Assamblea de socis, drets i 
deures.  

4.4. Òrgans de coordinació docent 

Els coordinadors docents tenen la missió de garantir la coherència de les diferents activitats 
acadèmiques, de manera que es canalitzin eficaçment cap a la consecució dels objectius educatius 
corresponents. 

El número d’òrgans i les seves funcions quedarà reflectit en el Projecte de Direcció, i concretat 
anualment en el PGAC, però s’estableix que, com a mínim, n’hi pot haver de tres tipologies: 

4.4.1. Departaments 

Els departaments didàctics són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar i desenvolupar els 
ensenyaments propis de les especialitats i assignatures que els corresponen, i també les activitats que 
se'ls encomanen dins l'àmbit de les seves competències i de la normativa vigent. 

Els departaments didàctics i llur composició es determinarà cada curs i quedarà reflectida al PGAC. 
 
Composició 
 Són membres d’un departament tots els professors que imparteixen assignatures assignades a 
aquest departament. 
 
Competències: 

• Organitzar la programació didàctica de les assignatures i especialitats que configuren el 
departament. 

• Fixar uns objectius anuals i presentar-los a l’Equip Directiu, per a la seva aprovació. 

• Avaluar el desenvolupament i els resultats de la programació didàctica i introduir-hi, quan sigui 
necessari, mesures correctores. 

• Elaborar la part corresponent al departament de la Memòria Anual de Centre. 

• Formular propostes a l'equip directiu i al Claustre relatives a l'elaboració de la Programació 
General Anual del Centre. 

• Promoure el desenvolupament d'actuacions de millora dels procediments d'ensenyament i 
aprenentatge i dels resultats acadèmics dels alumnes. 
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• Tenir cura d'actualitzar la metodologia didàctica. 

• Programar i tenir cura de la utilització de material didàctic. 

• Proposar a l’Equip Directiu activitats extraacadèmiques. 

• Col·laborar amb d'altres departaments en l'organització d'activitats conjuntes, en coordinació amb 
l’Equip Directiu. 

• Coordinar les activitats acadèmiques i extraacadèmiques en col·laboració amb l’Equip directiu. 

• Promoure la investigació educativa i elaborar i canalitzar les propostes d'activitats de reciclatge 
dels professors/es. 

 4.4.1.1. Coordinadors de departament 

Els coordinadors de departament són els representants i els responsables de la coordinació i 
funcionament dels departaments. 

 
Nomenament 

• El cap de departament serà proposat pel Director del Centre i validat pel Director de Serveis de 
l’Ajuntament de Viladecavalls 

• La vigència del seu càrrec és per un any, renovable a proposta del director. 

• El cessament es produeix: al terme del mandat; per renúncia; a proposta del departament o per 
pèrdua de la confiança de la Direcció. 

• Per ser nomenat coordinador de departament cal ser-ne professor 
 

Competències 

• Dinamitzar l’activitat del departament. 

• Dirigir, organitzar i coordinar les activitats acadèmiques del departament en col·laboració amb el 
Director/a i el Cap d'Estudis, i les extraacadèmiques en col·laboració amb el Cap d’activitats i el 
Secretari Acadèmic. 

• Coordinar l'elaboració de la programació didàctica de les especialitats i/o assignatures que 
depenen del seu departament. 

• Vetllar pel desenvolupament de la programació didàctica del departament i la correcta aplicació 
dels criteris d'avaluació. 

• Convocar, presidir i aixecar acta de les reunions del departament. 

• Representar el departament davant de l'equip directiu. 

• Coordinar, en col·laboració amb el/la Cap d'Estudis, la utilització d'espais i instal·lacions i 
l’equipament específic assignat al departament, i també vetllar pel seu manteniment. 

• Resoldre i elaborar els informes sobre les reclamacions de final de curs que afectin les assignatures 
del departament. 

•  

• Col·laborar amb l’Equip directiu i amb els departaments corresponents en laplanificació de les 
activitats acadèmiques conjuntes. 

• Dinamitzar la realització i la renovació dels dissenys curriculars. 

• Avaluar les programacions i els seus resultats, proposant les modificacions adequades. 

• Traslladar a la comissió pedagògica les propostes d’activitats acadèmiques i extraacadèmiques 
elaborades en el si dels departaments. 

• Coordinar la recopilació de dades i redactar els continguts que pertoqui a la Memòria Anual de 
Centre. 

• Informar als membres del departament dels acords presos i les informacions de 
les reunions amb l’Equip Directiu 
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4.4.2. Aules interdepartamentals 

Les Aules Interdepartamentals són aquelles que per la seva naturalesa afecten de forma 
transversal tota l’escola. 

Tal i com es recull al PEC, el nostre centre aposta per ser una escola inclusiva i oberta a tots els 
estils de música, per això, com a mínim, es disposarà de 2 aules específiques. 

 a. Aula de suport a l’alumnat 

L'Escola es defineix com Escola Inclusiva on s’ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel que 
fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les aules 
regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula i per tant es garanteix als seus usuaris 
alternatives de formació adaptades a totes les necessitats. La funció de l'Aula de Suport, per tant, és 
garantir aquest dret vetllant per l'adequació dels continguts de totes les assignatures a les diferents 
necessitats i/o atenent de forma individualitzada cada cas. 

 b. Aula de música jazz 

La seva funció és la de facilitar l'adequació dels continguts de les assignatures a tots els professors 
segons uns criteris mínims, definits en el PEC i concretats en el PPC i en cada PGAC, en allò que es defineix 
com música moderna (jazz). 

 
 La creació d’alguna altra Aula haurà d’implicar l’aprovació pel Consell Escolar i la validació per 
part del Director de Serveis de l’Ajuntament. 

 4.4.2.1. Coordinadors d’Aula 

Cada una de les Aules conta amb un Coordinador d'Aula que tindrà assignades, per delegació del 
Cap d'Estudis, les següents funcions: 
 

• Participar de forma activa en l'elaboració del PGAC en el que la seva Aula afecta redactant-ne la 
part que li correspongui. 

• Elaborar una Memòria Anual de la seva Aula que s'inclourà a la Memòria Anual de Centre. 

• Liderar l'Aula que té al seu càrrec per tal que la tasca del grup de professorat s’adeqüi als objectius 
de la PGAC en aquells que els correspongui i es requereixi des de l’equip directiu. 

• Participar en les reunions que l'equip directiu proposi i vetllar perquè les decisions preses es 
duguin a terme. 

• Col·laborar amb el/la cap d’estudis a l’hora de planificar l’organització de les assignatures per tal 
que el contingut de la seva Aula hi quedi correctament tractat. 

• Proposar i recollir les propostes de formació que li adreci el professorat i passar-les a la direcció. 

• Proposar i recollir les propostes de material i adreçar-les al secretari acadèmic. 

4.5. Comunicació i responsable TIC 

La comunicació i les noves tecnologies són cada cop més una part més important de la organització 
d’un centre educatiu. El nostre centre aposta per esdevenir un centre capdavanter en aquest sentit, 
incorporant en tots els àmbits aquella tecnologia que ajudi a millorar el servei que oferim, tant a nivell 
administratiu i de comunicació com pedagògic. Per tant, a l’escola un dels professors exercirà el càrrec de 
Responsable TIC. 
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4.5.1. Responsable TIC 

És l’encarregat de vetllar pel bon funcionament de totes les eines de comunicació i recursos TIC. 
 

Nomenament 

• Serà nomenat pel Director 

• La vigència del seu càrrec és per un any, renovable a proposta del director. 

• El cessament es produeix: al terme del mandat; per renúncia; a proposta del departament o per 
pèrdua de la confiança de la Direcció. 

• Per ser nomenat Responsable TIC cal ser professor de l’escola 
 
Funcions 

• Vetllar per una comunicació fluïda amb els usuaris a través de les xarxes 

• Mantenir i difondre del lloc web de l’escola 

• Impulsar l’ús de les noves tecnologies al centre 

• Assessorar la resta de professors sobre les eines TIC de què disposa el centre  

4.6. Serveis del centre 

 Els serveis que ofereix l’escola seguiran la següent normativa. 

4.6.1. Secretaria i Recepció 

L’Ajuntament designarà un treballador de la seva plantilla que exercirà les funcions d’Administratiu 
i Recepcionista durant el període lectiu del centre i fins que l’Equip Directiu en necessiti els seus serveis. 

El Secretari Administratiu del Centre es responsabilitza de la gestió administrativa i de l’atenció 
telefònica i presencial a les usuàries i usuaris del Centre en temes administratius.  
 El Secretari Administratiu del Centre dependrà, mentre estigui assignat al centre, de la Direcció de 
l’Escola Municipal de Música. 
 
Competències:  
 Són tasques pròpies del càrrec: 
 

• Realitzar tasques de suport administratiu bàsic al Centre.  

• Gestionar el procés d’inscripció i matriculació dels alumnes.  

• Tramitar les quotes de les famílies matriculades al Centre.  

• Mantenir i actualitzar les bases de dades del Centre.  

• Tramitar i/o realitzar els processos assignats per al seguiment de la documentació del Centre: 
matricular l’alumnat i elaborar informes i estadístiques; tramitar i arxivar la documentació oficial i 
els expedients dels estudiants.  

• Atendre el públic personalment i telefònicament i realitzar les tasques administratives que se’n 
derivin.  

• Fer els arxius interns, fitxers i classificació de documentació.  

• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions del centre.  

• Controlar l’accés de les persones al Centre.  

• Comunicar les incidències a la Direcció del Centre.  
 

 I en general, totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes en l’àmbit del desenvolupament 
administratiu, i de naturalesa del Centre, a més de les que li delegui l’equip directiu. 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

                                                                                                                                                                                                           16 

4.6.2 Repertorista 

 S'entén per repertorista el servei de pianista acompanyant que ofereix l'escola. Aquest servei 
s'ofereix de forma gratuïta a tots els alumnes matriculats a l'escola en qualsevol dels seus programes i 
sempre que el seu tutor ho consideri oportú. La utilització del servei comporta el compliment de la 
normativa específica que anualment es publiqui al PGAC i que s’adequarà cada curs a les necessitats reals 
que impliqui. 

 4.6.2.1. Acompanyament a les Proves d'Accés al Conservatori 

 L'Escola ofereix de forma gratuïta el servei de pianista acompanyant a les Proves d'Accés al 
Conservatori amb els següents condicionants: 

• Només s'acompanyarà l'alumne que vulgui accedir al nostre conservatori de referència, que és el 
Conservatori de Terrassa. 

• El servei s'oferirà sense tenir en consideració el número de proves a que es vulgui presentar, ja 
sigui en anys diferents o el mateix any, ni les especialitats instrumentals que siguin sempre que les 
estigui cursant a l'escola. 

• Si un alumne vol presentar-se a un centre que no sigui el Conservatori de Terrassa, l'alumne ha de 
buscar-se el seu propi acompanyant i l'escola no tindrà cap responsabilitat, ni econòmica ni de 
gestió, que es pugui derivar dels tractes acordats entre l’alumnat i el pianista acompanyant amb 
independència del fet que aquest pugui formar part de la plantilla del centre. 

4.6.3. Taquilles 

 L'escola posa a disposició dels seus alumnes la utilització de les taquilles de què disposa amb la 
següent normativa específica: 
 

• Cal demanar la taquilla a la recepció personalment i la secretaria prendrà nota del nom i cognom 
de l'alumne i la taquilla assignada. 

• Només es donarà una taquilla per alumne. 

• La clau de la taquilla quedarà dipositada a la recepció i l'alumne l'haurà de recollir quan vulgui 
retirar les coses. 

• En finalitzar el dia s'obriran les taquilles que hagin quedat plenes, es retiraran els objectes que 
contingui i s'informarà al propietari que queden en dipòsit a la recepció fins que els vinguin a 
recollir. 

• Utilitzar de forma inadequada la taquilla o malmetre-la significarà elevar un informe a la Direcció 
del centre que determinarà quines mesures cal prendre. 

• No hi haurà aquest servei si la secretaria està tancada. 

• El centre no es fa responsable del contingut dipositat a les taquilles. 

4.6.4. Wi-fi 

 El centre proporciona als usuaris accés lliure i gratuït a Internet mitjançant senyal Wi-fi amb certes 
restriccions: 
 

• La Wi-fi estarà protegida per codi i només es podrà tenir accés al codi si s'és major d'edat. En cas 
de no ser-ho caldrà que ho sol·liciti el tutor legal del menor. 

• L’Escola no es fa responsable de les consultes dels usuaris però té el dret d’interrompre-les en 
qualsevol moment si vulneren els principis de civisme i dignitat o fan apologia de la violència, el 
racisme o la xenofòbia. 
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4.6.5. Aules d'estudi i/o assaig 

• Tindran prioritat per a l’ús de les aules els alumnes que no disposin d’instrument propi i tinguin 
dificultats per poder estudiar fora de l'Escola. 

• Les aules d'assaig/estudi es sol·liciten personalment a la secretaria del centre que assignarà una 
horari en funció de la disponibilitat. 

• En cas d’una demanda d’ocupació elevada en una mateixa franja horària s’establirà un ordre de 
prioritat d’ús per part de l’equip directiu. 

• Es podrà assignar una franja fixa d'ús d'una aula sempre que la demanda prevista ho permeti. 

• El temps d'ús d'una aula serà d'entre 30 minuts i 1 hora 

4.7. Serveis a l'Escola que ofereix una altra entitat 

 L’escola, tot i no oferir directament certs serveis, si que pot assessorar les entitats que el 
proporcionen per tal de millorar-ne la eficàcia. En qualsevol dels casos, les entitats que prestin un servei 
al usuaris de l’escola de música han d’estar legalment constituïdes i declarades entitats sense ànim de 
lucre. Per a prestar el servei hauran de: 
 

• Comptar amb l’aprovació del Consell Escolar 

• Comptar amb el vist i plau del titular del centre. 
 
 En tots aquests casos, el servei es regirà per la normativa que determini el prestador del servei. 

4.7.1. Material didàctic 

 L’AMPA de l’escola pot oferir als usuaris la possibilitat de gestionar l’adquisició de material didàctic 
associat a les classes que s’ofereixen 

4.7.2. Banc d'instruments 

 L’AMPA de l’escola posa a disposició dels alumnes un banc d’instruments que pot cedir, amb les 
condicions que determini, als alumnes. 

4.7.3. Carnet de l'ACEM per a estudiants i professors  

 L’escola de música està associada a l’ACEM, l’Associació Catalana d’Escoles de Música, i això 
comporta una sèrie de beneficis per al centre, però també per als alumnes i professors de l’escola, que 
poden tenir el carnet d’estudiant de l’ACEM i beneficiar-se dels avantatges que ofereix. 
 L’escola té la obligació d’informar els seus usuaris d’aquest dret i facilitar-los aquest document, si 
ho demanen. 

4.7.3. Carnet Docent 

 L’escola de música, en ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya, pot emetre el Carnet 
Docent al claustre de professors. 
 L’escola té la obligació d’informar els seus usuaris d’aquest dret i facilitar-los aquest document, si 
ho demanen. 
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5. REGLAMENTS ESPECÍFICS 

5.1. Referent a l’organització dels Servei Educatiu 

5.1.1. Calendari escolar 

 El calendari escolar de l’Escola de Música serà proposat cada any per l’equip directiu en funció de 
les directrius que es donin des del Consella Escolar Municipal de Viladecavalls. Es seguirà estrictament la 
distribució de festius que es proposi des d’aquest òrgan. 
 La resta de calendari, un cop proposat i esmenat si cal, serà recollit al PGAC anual. 

5.1.2. Harmonització de classes 

 Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i una distribució justa de les hores lectives entre els 
alumnes, l’escola promourà la harmonització del número de classes efectives que l’alumne tindrà durant 
l’any de manera que cada un dels dies de la setmana disposi de les mateixes sessions anuals de les 
activitats lectives programades. 
 Per a fer-ho, des de l’escola es proposarà una calendari d’activitats festives pròpies i altres 
activitats docents, com audicions o concerts, que permetin aquesta harmonització en la mesura del 
possible. 
 D’aquesta harmonització en quedaran exempts tots els alumnes que no estiguin matriculats als 
programes Bàsics i Avançats, que seguiran la organització que determini anualment el PGAC. 

5.1.3. Avaluació 

 L'EMM Pau Casals tindrà uns sistemes i criteris unitaris d'avaluació. És obligació de l'Equip Directiu 
fer-los públics tant als alumnes i pares com als professors del centre. Aquests criteris hauran de constar 
en les PPC i, per tant, subjectes a revisió cada 4 anys. Les concrecions del sistema d'avaluació (dates, 
reunions d'avaluació, activitats d'avaluació, etc) han de quedar recollides anualment en el PGAC de forma 
clara. 
 De la mateixa manera, s'establiran uns períodes d'avaluació que han de quedar recollits anualment 
amb claredat al PGAC i fer-se públics anualment dins el calendari escolar. 
 Els sistemes d'avaluació seguiran els mateixos criteris de coherència que s'estableixen per a les 
activitats d'ensenyament/aprenentatge. 

5.1.4. Documents de centre 

L’escola disposarà dels següents documents: 

• Projecte Educatiu de Centre 

• Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

• Projecte Curricular de Centre 

• Normativa d’avaluació 

• Pla d’Acció Tutorial 

• Pla Anual de Centre 

• Memòria Anual de centre 

• Carta de compromís educatiu 
 

5.2. Referent a les activitats extra acadèmiques 

Totes aquelles activitats que es realitzen amb la participació dels alumnes de l'escola i sota la 
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coordinació de l'escola i no siguin considerades una activitat d'avaluació o d'ensenyament/aprenentatge 
pròpiament, formaran part, també, del PGAC i, per tant, han de quedar-hi recollides segons els següent 
criteri: 

• Totes les propostes d'activitats seran recollides per l'Equip Directiu amb prou antelació per poder 
fer una proposta d'activitats anuals. 

• Aquestes propostes han d'incloure's en el procés d'elaboració del PGAC i, per tant, també han de 
ser conegudes i consensuades pel Consell Escolar. 

• Les activitats que s'acordi de dur a terme hauran de ser recollides en el PGAC. 

• Si durant el desenvolupament del curs hi hagués una nova proposta d'activitat que no fos prevista 
en el PGAC, queda a criteri de l'Equip Directiu valorar-ne la participació del centre i està obligat a 
traslladar la seva decisió i els motius al Consell Escolar.  

• Totes les activitats de l’escola les han de dur a terme exclusivament els seus alumnes. La 
participació del professorat, o de qualsevol altre professional, quedarà limitada a una funció de 
suport als alumnes. 

5.2.1. Activitats organitzades pel propi centre 

 En les activitats que organitzi el propi centre s'estableixen les següents obligacions: 
 

• Tot el professorat de l'escola, tinguin o no una responsabilitat directe en aquella activitat, ha de 
ser presents a l'activitat de forma activa si aquesta s'efectua un dia laborable per aquell treballador 
i en una franja horària coincident. 

• En el cas de no aturar-se les classes, aquesta obligatorietat només afecta als professors amb 
responsabilitat directe en aquella activitat i, en cap cas, no hauran de responsabilitzar-se de les 
classes que ells mateixos deixin d'impartir durant el temps que duri l'activitat. 

• A tots els efectes el temps que duri aquella activitat estarà sota la responsabilitat de l'Equip 
Directiu i serà considerada, a tots els efectes, una activitat escolar. 

5.2.2. Activitats organitzades per l'Ajuntament 

 L'Escola de Música de Viladecavalls ha de prioritzar la participació en totes les Festes de caràcter 
popular i altres esdeveniments de poble que organitzi l'Ajuntament. 
 Si aquestes activitat són fora de l'horari lectiu del professorat afectat, seran considerades activitats 
complementàries del centre. 

5.2.3. Activitats organitzades per entitats del poble 

 L'Escola escoltarà i valorarà la participació en esdeveniments al poble organitzats per altres 
entitats sempre i quan: 
 

• Es consideri que aporten un valor pedagògic als alumnes. 

• Siguin de caràcter obert i gratuït. 

• No vagin en detriment de les activitats de l'escola o de l'Ajuntament. 
 
 Si aquestes activitat són fora de l'horari lectiu del professorat afectat, seran considerades activitats 
complementàries del centre. 

5.2.4. Activitats organitzades per entitats de fora del poble 

 Només es valorarà la participació de l'Escola en activitats organitzades fora del municipi en els 
següents supòsits: 
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• Activitats organitzades per l'ACEM 

• Trobades i intercanvis organitzats per altres escoles de música o col·lectius similars 

• Activitats que no vagin en detriment de les activitats de l'escola o de l'Ajuntament. 

• Qualsevol activitat no privada i gratuïta que es consideri que aporta un valor pedagògic als 
alumnes. 

 
 Si aquestes activitat són fora de l'horari lectiu del professorat afectat, seran considerades activitats 
complementàries del centre. 
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6. DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 Pel que fa als drets i deures dels alumnes, prendrem com a referència el que es recull als articles 
de la LEC que hi fan referència: el 21, sobre els drets i el 22, sobre els deures. 

6.1. Dels drets 

 Drets de l’alumnat: 
 

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i 
de qualitat. 

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del 
dret a l'educació, tenen dret a: 

 

• Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats. 

• Accedir a la formació permanent. 

• Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i 
n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment. 

• Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 

• Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació. 

• Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i de 
cooperació. 

• Ésser educats en el discurs audiovisual. 

• Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

• Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc 
a situacions de desemparament. 

• Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

• Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

• Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

• Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 

• Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o accident. 

• Utilitzar les instal·lacions i el material de l’escola amb finalitats educatives. 

6.2. Dels deures 

 Deures de l’alumnat: 
 

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 
 

• Assistir a classe. 

• Participar en les activitats educatives del centre. 

• Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

• Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat. 
 

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els 
imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 
 

• Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

• Complir les normes de convivència del centre. 
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• Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

• Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

• Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

6.3. Règim disciplinari de l’alumnat 

 Per elaborar aquests articles seguirem el que contempla la legislació vigent, concretament la LEC 
en els articles 37.1, 37.3 i 38 i el DACE (Decret d’Autonomia dels Centres Educatius) en els articles 24.3, 
24.4 i 25. 

6.3.1 Conductes sancionables 

 Faltes i sancions relacionades amb la convivència (art. 37.1 LEC). 
 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 
següents: 
a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres 

de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que 
atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b. L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la 
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la 
vida escolar. 

c. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i 
la incitació a aquests actes. 

d. La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin discriminació per raó de 

gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de 
considerar especialment greus. 

6.3.2 Sancions imposables 

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

6.3.3 Competència per imposar les sancions 

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

6.3.4 Prescripcions 

 Tal i com es contempla a l’art.25.2 del DACE, un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i 
a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el Consell Escolar 
pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents 
davant l’Ajuntament. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament l’Ajuntament i 
el Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article 
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prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

6.3.5 Graduació de les sancions 

 Es tindran en compte els criteris recollits a l’art. 24.3 i 4 del DACE. 
 
Mesures correctores i sancionadores 
 Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l’article 
37.1 de la LEC, s’han de tenir en compte els criteris següents: 
 

• Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

• La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

• La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la resta de 
l’alumnat. 

• L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de 
compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

• La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

• La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

6.3.6 Garanties i procediment en la correcció de les faltes 

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

6.3.7 Responsabilitat per danys 

 L’art. 38 de la LEC contempla que els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin 
danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material hauran de reparar els danys o 
restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos, 
als pares, mares o tutors, tutores legals en els termes que determina la legislació vigent. 
 En qualsevol cas serà potestat de la direcció del centre determinar el grau d’intencionalitat o 
negligència que es desprengui d’una acció i les seves conseqüències. 

6.4. Assistències i absències 

 L’assistència a totes les classes i actes que organitzi l’escola es considera part fonamental de la 
dinàmica d'aprenentatge de l’alumne. 
 En tots els cassos, el control de l’assistència serà efectuat pel professorat de les diferents 
assignatures i quedarà registrat mensualment en els documents compartits de registre d’assistència de 
manera que se’n pugui fer el seguiment corresponent des del cap d’estudis i prendre les mesures 
correctives que correspongui. 

6.4.1. En les classes 

 Els estudis que es realitzen a l’Escola Municipal de Música són de caràcter presencial tret 
d’aquelles matèries que la Programació Anual de Centre determini per a cada curs acadèmic que poden 
tenir altres règims de docència i assistència. 
 L’assistència requerida per tenir dret a l’avaluació a la convocatòria de setembre ha de ser d’un 
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40% de les hores curriculars previstes a cada assignatura. 

6.4.2. En les activitats complementàries 

 Les activitats complementàries i extracurriculars seran proposades pels departaments o per 
l’equip directiu i s’inclouran a la programació anual que es presentarà a inici de curs. A començament de 
cada període avaluatiu s’informarà tota la comunitat educativa de totes les activitats proposades amb 
detall. 
 L’assistència de l’alumnat a totes les sortides, tot i no ser obligatòria, és considera fonamental pel 
bon funcionament del centre i per una correcta assimilació de tots els continguts per part de l’alumne. 
 Les absències reiterades i sens avís a les activitats complementàries referides als conjunts 
instrumentals o a les activitats de grup, tenint en compte que perjudiquen la imatge del centre i dels 
propis companys, podran ser motiu d’alguna iniciativa amb voluntat clarificadora per part de l’equip 
directiu que en qualsevol cas serà de tipus informatiu i circumscrita únicament al contingut del PEC i de la 
Carta de Compromís Educatiu del Centre. 
 L’alumnat menor d’edat haurà de disposar de la corresponent aprovació familiar, que dependrà 
del tipus de sortida i es farà saber a les famílies amb suficient antelació, i si no la presenta no podrà 
participar en l’activitat quan la sortida sigui des del recinte de l’Escola de Música i amb responsabilitat del 
professorat. 
 A les sortides escolars hi haurà d’haver 1 professor/ora per cada 10 alumnes i no es podran fer 
sortides amb menys de dos acompanyants. 
 En funció de l’activitat, aquesta podrà començar al lloc on s’ha de dur a terme i aleshores els 
progenitors són els únics responsables dels alumnes fins el moment immediatament anterior a l’inici de 
l’activitat i des del moment immediatament posterior a la seva finalització. 
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7. DRETS I DEURES DELS PROFESSORS 

7.1. Jornada laboral 

Els professors del centre, tan interins com titulars de la plaça, tenen l'horari laboral setmanal 
establert amb caràcter general per als treballadors de l’Ajuntament de Viladecavalls i tots els drets i 
deures que es desprengui del conveni laboral que estigui en vigor. 

7.1.1. Definició de les hores laborals 

 En caràcter general, els professors de l’escola tindran la mateixa distribució horària que el col·lectiu 
de mestres de primària dels sistema públic. 
 Recollim la distribució horària del professorat basant-nos en la jornada completa. Per fer-ne el 
càlcul dels professors de l’EMMPC que estiguin a temps parcial es mantindrà la proporció de cada 
tipologia. 

 a) Hores lectives 

 Docència: que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar 
personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, 
substitució d'absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions 
previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. 
 
 Professors d’assignatures en grup en una jornada completa, el 66,67% de la jornada laboral 
 Professors d’instruments  en una jornada completa, el 80,00% de la jornada laboral 
 Professors de formacions  en una jornada completa, el 57,11% de la jornada laboral 

 b) Activitats complementàries 

 Activitats d'horari fix: d'activitats complementàries al centre, dintre de les quals s'inclouen, entre 
altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares o tutors 
dels alumnes, activitats de col·laboració amb altres professionals i treball en equip. En aquestes activitats, 
quan les circumstàncies del centre així ho demanin i prioritzant les necessitats d'atenció de l'alumne, 
s'inclourà la custòdia d'alumnes. 
 Per l’especificitat de les escoles de música, les activitats que realitzi l’escola, amb la participació 
directa de mestres i alumnes, fora del centre i fora de l’horari de docència seran considerades activitats 
complementàries. 
 Aquestes hores seran d’obligat compliment al centre o al lloc on desenvolupi l’activitat pròpia del 
centre. 
 
 Tots els professors   en una jornada completa, el 13,33% de la jornada laboral 

 c) Altres activitats docents 

 Altres activitats relacionades amb la docència: per a preparació de classes, correccions, formació 
permanent, preparació de programacions, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre. 
 Per l’especificitat de les escoles de música, les hores que correspondrien a docència en els períodes 
festius per als alumnes, però laborables pels treballadors de l’Ajuntament, seran considerats a tots els 
efectes hores destinades a altres activitats docents. 
 
 Professors d’assignatures en grup en una jornada completa, el 20% de la jornada laboral 
 Professors d’instruments  en una jornada completa, el 6,67% de la jornada laboral 
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 Professors de formacions  en una jornada completa, el 29,56% de la jornada laboral 

7.1.2. Calendari laboral i vacances 

El calendari laboral dels treballadors de l’Escola de Música seguirà les mateixes directrius que 
regeixen la funció docent per als treballadors dels centre públics titulars de la Generalitat 

7.1.3. Flexibilitat horària 

 Els professors de l’EMM Pau Casals que per motius professionals justificables tinguin alguna 
incompatibilitat horària que no les permeti d’impartir amb normalitat les seves classes, tenen dret 
d’acollir-se a la sol·licitud de flexibilitat horària, amb el següent protocol. 
 

1. S’ha d’informar la direcció del centre a través dels mecanismes establerts com a mínim una 
setmana abans. 

2. S’ha de fer constar els motius professionals i les assignatures/alumnes afectats i la direcció es 
reserva el dret de sol·licitar-ne un justificant. 

3. S’estarà obligat a recuperar íntegrament totes les hores que afecti la sol·licitud de flexibilitat, 
siguin lectives o no. 

4. Caldrà fer arribar amb prou antelació una proposta de recuperació d’hores que ha de ser validada 
per l’equip directiu. 

5. No es podrà superar en cap cas el 15% de classes afectades en un curs acadèmic d’una mateixa 
assignatura i/o alumne. 

6. Les sol·licituds seran signades i autoritzades per la direcció del centre que n’enviarà còpia a 
l’Ajuntament. 

7.1.4. Absències 

 Quan un professor no pugui assistir a classe es seguirà el següent protocol: 
 

1. El professor ha de notificar-ho a l’Ajuntament mitjançant els mecanisme de què disposa per a fer-
ho, amb suficient antelació, si l’absència és programada. El motiu d’absència ha d’estar recollit en 
alguns dels supòsits que contempli en el conveni laboral dels treballadors de l’Ajuntament que 
estigui en vigor.  
En aquest cas, l’Ajuntament haurà de preveure el mecanisme per tal de disposar d’un substitut 
adequat el temps que duri la baixa. 

2. El professor ha de procurar avisar el centre si l’absència és imprevista i, amb posterioritat, informar 
mitjançant el mecanisme establert del motiu de l’absència. 
En aquest cas, hi hauran dos possibilitats: 
a. Si l’absència és a causa de força major, el professor no estarà obligat a recuperar les classes 
b. Si l’absència és imputable al treballador, pel motiu que sigui, caldrà oferir a l’alumne la 

possibilitat de recuperar les classes en un horari que convingui a totes les parts. 

7.2. La funció docent 

 Recollim el que contempla l’article 104 de la LEC al respecte. 
 

1. El professorat és l’agent principal del procés educatiu en els centres. 
2. El professorat té, entre altres, les funcions següents: 

a. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que 
tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 
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l'atribució docent. 
b. Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes. 
c. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge. 
d. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els 

aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
e. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el procés 

educatiu. 
f. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades. 
g. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. 
h. Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament. 
i. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte 

escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 
j. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com 

a eina metodològica. 
3. Les funcions que especifica l'apartat 2 s'exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per 

les lleis. 
4. L'exercici de la funció docent comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d'acord amb 

el que estableixen les lleis. 
5. La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb 

el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d'incorporar els valors 
de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d'atenció educativa i del 
treball en equip. 

7.2.1. Drets 

 Recollim el que es contempla a l’article 29 de la LEC. El professorat, en l'exercici de llurs funcions 
docents, tenen els drets específics següents: 
 

1. Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104, en el marc del 
projecte educatiu del centre. 

2. Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent. 
3. Disposar d’informació i facilitats per tal d’accedir a la formació permanent 

7.2.2. Deures 

 Recollim el que es contempla a l’article 29 de la LEC. El professorat, en l'exercici de llurs funcions 
docents, tenen els deures específics següents: 
 

1. Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del 
projecte educatiu. 

2. Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, 
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una societat democràtica. 

3. Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la 
millora contínua de la pràctica docent. 

 
 
 
 
 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

                                                                                                                                                                                                           28 

 

8. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 La comunitat educativa de l’escola la integren els alumnes, progenitors o tutors, personal docent 
i personal d'administració. La participació col·lectiva dels diferents sectors es concreta a través de la Taula 
de Representants de l’Escola. 

8.1. Informació a les famílies 

 Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació 
vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre: 
 

• El projecte educatiu. 

• El caràcter propi del centre. 

• Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

• Les normes d'organització i funcionament del centre. 

• Les activitats complementàries, si n'hi ha, i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que 
aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l'aportació econòmica que, si escau, els 
comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

• La programació general anual del centre. 

• Les beques i els ajuts a l'estudi. 
 

 Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre 
informació sobre l'evolució educativa de llurs fills menors d’edat. Amb aquesta finalitat, s’han de preveure 
els mitjans necessaris perquè el centre, el professorat i altres professionals ofereixin assessorament i 
atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria. Pel que fa a l’alumnat major d’edat, 
les famílies podran rebre informació previ consentiment i sol·licitud per escrit del seu fill o filla. 
 L’alumnat que en el moment de la matriculació no sigui major d’edat podrà, quan arribi a la majoria 
d’edat, autoritzar que la seva família rebi informació del centre referent al seu procés educatiu i sol·licitar 
que se li faci arribar aquesta informació. L’alumnat major d’edat podrà modificar aquesta petició en 
qualsevol moment del curs. 
 Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi 
del centre, el dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs fills, el deure de contribuir a la 
convivència entre tots els membres de la comunitat 

8.2. Associació de mares i pares dels alumnes (AMPA) 

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

 La Carta de Compromís Educatiu és una eina de diàleg entre les famílies de l’alumnat menor d’edat, 
l’alumnat major d’edat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu. En 
aquest compromís s’hi expressen els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel 
desenvolupament de les activitats educatives. 
 Mitjançant la Carta de Compromís Educatiu es vol potenciar la participació de les famílies de 
l’alumnat menor d’edat en l’educació dels seus fills i filles, i la participació de l’alumnat major d’edat en 
la pròpia educació ja que l’educació és el resultat de l’esforç conjunt de tots els sectors.  
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9. FUNCIONAMENT ADMINISTRATIU DEL CENTRE 

 Les taxes a que es fa referència en aquest apartat són les constin a les Ordenances Municipals de 
Viladecavalls que estiguin vigents. 

9.1. Matriculació a l’Escola de Música 

 Tot el procés de matriculació es regirà per la normativa que aquí es desenvoluparà. Aquesta 
normativa s’ha de concretar anualment en un document que especifiqui i concreti el Procés de 
Matriculació a l’Escola de Música Pau Casals de Viladecavalls. 

9.1.1. Admissió 

 El centre regula l'admissió de matrícula segons l’oferta i els criteris aprovats per l’Ajuntament amb 
caràcter previ a l'obertura dels períodes de matriculació. 
 La oferta de places estarà condicionada i limitada a la capacitat del propi centre segons normativa 
i a les necessitats pròpies que es desprenguin del Projecte Educatiu i del Projecte de Direcció que en 
deriva. 

9.1.2 Condicions per poder formalitzar la preinscripció i la matrícula 

• Realitzar la preinscripció i matriculació tal i com s'especifiqui i en els terminis fixats. 

• Complir els requisits acadèmics necessaris. 

• Pagar els drets que això comporta. 

• Estar al corrent del pagament de les taxes del curs anterior. 

• Els alumnes ja matriculats al centre tenen prioritat de matriculació a l’any acadèmic següent, en 
les mateixes assignatures que estiguin cursant 

• Els germans dels alumnes ja matriculats al centre tenen prioritat de matriculació 

9.1.3 Taxes i imports de matriculació 

• La matriculació a l’Escola de Música és definitiva un cop s’han publicat els llistats d’alumnat admès. 

• L’import de la matrícula i de les mensualitats que s’aplicarà pel fet de sol·licitar l’alta al centre, es 
publica a les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Viladecavalls. Sol·licitar l’alta pressuposa 
l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop formalitzada la matrícula no es 
retornarà l’import d’aquesta si l’alumne causa baixa. 

9.2. Baixes 

 Per donar-se de baixa caldrà: 

• Emplenar i registrar a l’Ajuntament de Viladecavalls una instància sol·licitant-ho ja sigui pels canals 
telemàtics municipals o de forma presencial. 

• Entrar la instància com a màxim el dia 15 del mes anterior al que es vol efectuar la baixa. 

• Si la baixa voluntària és formulada amb posterioritat a la data que figura en aquestes normes no 
es tindrà dret a l’exempció del pagament de les mensualitats fins al mes següent. 

9.3. Visites dels pares o tutors 

 En les relacions entre les famílies i l’escola es prioritzarà la que s’estableix entre el tutor de cada 
alumne i els seus progenitors i, per tant, es fomentarà que qualsevol contacte s’iniciï amb una reunió 
entre tutor i progenitors. 
 Els pares o tutors legals podran demanar sempre que ho vulguin una reunió amb el tutor del seu 
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fill dins l’horari laboral del treballador i en les franges horàries establertes a aquests efectes. 
 Els pares o tutors legals podran demanar, sempre que ho creguin necessari, una reunió amb 
qualsevol membre de l’equip directiu dins l’horari d’atenció a l’usuari i sempre amb una antelació suficient 
i vehiculant-ho de la forma establerta. La secretaria del centre, webs i altres xarxes socials, han deixar clar 
aquests mecanismes. 
9.6. Recollida de l’alumnat 
 Tots els alumnes menors d’edat hauran de romandre al recinte de l’escola fins que un adult 
autoritzat els reculli a la recepció. 
 Cap persona que no sigui membre del claustre, del PAS o alumne de l’escola no pot accedir al 
recinte de les aules sense autorització. 
 Si passats 10 minuts de l’hora algun alumne no és recollit i la família no ha informat de res, l’alumne 
serà custodiat per personal de l’escola i es localitzarà la família per tal d’informar-los de la situació. 

9.4. Seguretat, higiene i salut 

 A secretaria es centralitzaran els comunicats dels pares, mares o tutors en relació a l’alumnat de 
risc i els protocols a seguir en cada cas concret. 
 Pel que fa a la resta de l’alumnat, no es donaran calmants ni altre tipus de medicaments. 
 En cas que un alumne o alumna pateixi un accident a l’escola, es procedirà de la següent manera: 

9.4.1. Accident lleu 

 És aquell que es pot resoldre al mateix centre. 

• El responsable de la cura no farà servir desinfectant per evitar reaccions al·lèrgiques, netejarà la 
ferida amb aigua i sabó, i si cal la protegirà amb una tireta. 

• En funció de l’edat de l’alumne/a i la gravetat de l’accident, s’avisarà la família afectada i se la 
informarà del que ha passat. 

9.4.2. Accident greu 

 És aquell que potser no es pot resoldre al mateix centre: intoxicació, convulsions, cremades, 
ennuegament, electrocució, traumatisme, possible fractura… i potser cal que l’alumne sigui atès en un 
centre sanitari (urgències). 
 En cas de dubte o consulta que no sigui una emergència, s’ha de trucar al telèfon 061. 
 Quan es tracti d’una emergència cal trucar al 112. La persona que truqui al 112 ha d’informar del 
tipus d'incident, la localització de l'incident, telèfon i nom de contacte per si cal contactar-hi de nou. 
 
En funció de la gravetat: 

• S’avisarà als pares per tal d’informar-los de l’accident i demanar-los que es facin càrrec de 
l’alumne/a. 

• Si no es localitzen els familiars serà el tutor, un professor, un membre de l’equip directiu o del PAS 
—preferiblement algú conegut de l’alumne/a— qui l’acompanyi al centre d’urgències de la 
localitat. 

• Si es considera que el transport l’han de fer professionals s’avisarà al 061—el telèfon 
d’emergències mèdiques a tot Catalunya— i se seguiran les seves indicacions fins que se’n facin 
càrrec. 

• Si no ha estat possible que els pares es fessin càrrec de l’actuació se’ls informarà del que ha passat. 

• Alumnes de risc (convulsions, epilèpsia...): es donaran els medicaments que hagin facilitat els pares 
a l’escola sempre que: 
◦ hagin demanat per escrit a la direcció del centre l’actuació. 
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◦ que la demanda vagi acompanyada de la prescripció del metge. 
◦ que demanin per escrit que s’informi del risc i protocol a seguir a les persones que pel seu 

càrrec o lloc de treball tindran més relació amb l’alumne. 
 Se seguirà el protocol pactat amb els pares i, si és el cas, se’ls informarà de la 
incidència i de l’actuació. 

9.5. Dels suggeriments, queixes o reclamacions 

 En el sistema de gestió de la qualitat implantat a l’escola i al conservatori es descriu el procediment 
que possibilita, recull, canalitza i resol les queixes i suggeriments de les persones que fan ús dels nostres 
serveis. Aquest articulat, a més, recull la gestió de les reclamacions que puguin interposar els usuaris. 
 Suggeriments: idea o proposta aportada amb ànim constructiu que pot portar una millora en el 
seu funcionament. 
 Queixa: manifest de disconformitat o insatisfacció sobre aspectes de funcionament i/o servei, 
excepte els que es relacionin amb el compromís contractual que s’estableix amb la matrícula i acordats 
per llei, que queden establerts com a reclamació. 
 Reclamació: protesta contra una irregularitat o injustícia presumptament comesa envers un 
alumne per part del centre o membre de la comunitat educativa relacionada sobretot amb el compromís 
contractual que s’estableix amb la matrícula i acordats per llei. 
 
 Els suggeriments es poden fer arribar: 

• Presencialment a secretaria de l’escola, on us atendran personalment. 

• Telemàticament: El centre en prendrà nota i es posarà en contacte amb vosaltres per atendre-us 
Al mail de l’escola emmpaucasals@viladecavalls.cat 
 

 Les queixes i reclamacions cal fer-les arribar directament a l’Ajuntament de Viladecavalls 
mitjançant instància pels mecanismes establerts a tal efecte. 
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10. APROVACIÓ I VIGÈNCIA 

10.1. Aprovació 

Aquestes normes seran aprovades pel Consell Escolar de l’escola i es farà arribar una còpia a la 
Regidoria d’Ensenyament. 

 
El titular del centre pot suggerir alguna modificació que caldrà que sigui aprovada novament pel 

Consell Escolar. 

10.2. Vigència 

Aquests normes entraran en vigència un cop siguin aprovades pel Consell Escolar i és 
responsabilitat del director actualitzar-les quan correspongui. 


