1 de 12

https://bop.diba.cat/temp/03_022010006262.htm

Pineda de Mar
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar en data 22 de desembre de 2009, va aprovar, entre d’altres, el
Reglament del Servei Municipal de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar, amb el següent tenor
literal:
Reglament del servei municipal de l’escola municipal de música de pineda de mar
Preàmbul
El Reglament del servei municipal de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar, és una eina que ha
de servir per regular la vida interna d’aquest centre i establir de forma clara i coherent, les relacions entre
els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.
Per tant ha de plasmar les regles i els drets dels que d’una manera o altra participin en el procés educatiu.
A més ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del centre i
harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència.
Aquest Reglament en el seu desig per regular la realitat de tot el que envolta el procés educatiu, ha de ser
capaç, d’ajustar-se a la realitat i ha de disposar dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan
aquesta realitat es variï. Per tant tindrà en aquest sentit un cert caràcter de provisionalitat.
El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà ens els següents principis:
* Assegurar l’ordre intern que permeti assolir una major plenitud els objectius educatius.
* El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a: la llibertat, a
la personalitat, a la raça, el sexe, la cultura i les conviccions de les famílies i els alumnes.
* El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que els afectin
mitjançant els seus representants.
* Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquest Reglament Intern (RRI), segons com evolucioni la
realitat escolar, per tal d’adaptar-lo.
Capítol I: objecte
Article 1
1.1.- És objecte d’aquest Reglament la regulació del règim jurídic i de prestació del servei municipal de
l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar.
Article 2
2.1.- El servei municipal de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar és un servei públic de
titularitat municipal. Les activitats inherents a aquest servei resten assumides per aquest Ajuntament com
a pròpies.
Capítol II: àmbit d’aplicació
Article 3
3.1.- L’aplicació d’aquest Reglament de Règim Intern va dirigit a tots els membres de la comunitat escolar
de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar que estan formats per:

07/08/2019 11:24

2 de 12

https://bop.diba.cat/temp/03_022010006262.htm

* Alumnat inscrit a l’Escola.
* Equips educatius.
* Pares i/o tutors dels alumnes menors d’edat (des del moment de la inscripció de l’alumne i fins a la seva
baixa del centre).
* Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins la comunitat
escolar.
Article 4
4.1.- L’àmbit de prestació d’aquest servei són les dependències situades al carrer Jaume I, 7-9 baixos de
Pineda de Mar, i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en
un grup petit, per tal de realitzar alguna activitat.
Capítol III: organització
Article 5
5.1.- La titularitat de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar és de l’Ajuntament de Pineda de
Mar.
Article 6
6.1.- El servei municipal de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar es presta en règim de lliure
concurrència i sota la modalitat de gestió indirecta, modalitat concessió.
Article 7
7.1.- El personal educatiu està format per la direcció, el cap d’estudis, el secretari acadèmic i els
professors.
7.2.- El personal ha d’ésser contractat per l’empresa concessionària.
Article 8
8.1.- Els òrgans de participació de l’escola són: l’Associació de mares i pares (AMPA) i el Consell
Escolar.
Capítol IV: funcions del personal educatiu
Article 9
9.1.- Per a una bona organització de l’equip educatiu s’han establert unes funcions específiques per al
personal educatiu: direcció, el cap d’estudis, el secretari acadèmic i els professors.
Article 10
La direcció exercirà diferents tipus de funcions:
10.1-Relacions institucionals:
* Representar ordinàriament el centre en les seves relacions tenint present que la representació política
municipal correspon a l’Alcalde i Regidors.
10.2-Formació permanent:
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* Dissenyar el pla de formació permanent global per a l’Escola de Música, adaptat a les necessitats de
l’equip educatiu.
* Programar i coordinar les reunions periòdiques de l’escola.
* Potenciar la publicació d’experiències pedagògiques.
10.3- Programació, seguiment i avaluació:
* Elaborar i presentar el Pla Anual de Centre a l’Ajuntament a l’inici de cada curs.
* Elaborar els informes i memòries anuals, juntament amb l’equip educatiu, per a la seva presentació a
l’Ajuntament.
* Establir mecanismes de col·laboració permanent amb l’equip educatiu.
10.4- Gestió, direcció i organització dels RRHH i materials
* Exercir les facultats de direcció de l’equip educatiu i coordinar-les amb el personal del centre.
* Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions que es realitzin al centre.
* Supervisar i acompanyar les actuacions de tots els professionals adscrits al servei (educatius, i de
serveis).
* Establir un funcionament participatiu i democràtic per a la presa de decisions, tant pel que fa amb
l’equip com amb les famílies.
* Coordinar la gestió i coordinació amb als alumnes i les famílies.
* Promoure el creixement professional de l’equip i la millora del servei.
* Gestionar el pressupost de l’Escola de Música i rendir comptes a l’Ajuntament.
* Vetllar per l’adequació dels recursos humans en funció de les necessitats d’atenció a les aules i altres
encàrrecs.
* Vetllar pels controls d’entrades i sortides del centre, de l’alumnat i dels seus responsables.
* Vetllar pel manteniment i conservació del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari, equipaments i
tenir cura de la seva reparació quan correspongui. Determinar les actuacions necessàries per al correcte
manteniment de l’edifici.
* Establir reunions de coordinació periòdiques amb el Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament o amb qui es
determini.
* Executar els acords presos amb l’Ajuntament, seguint les directrius marcades.
* Recollir les incidències relatives a canvis d’horaris dels alumnes i les baixes.
* Gestionar la base de dades amb la informació relativa a cada alumne.
* Control i seguiment dels impagats.
* Visar les certificacions i dels documents acadèmics del centre.
10.5-Coordinació de les activitats educatives en el Centre
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* Vetllar pel compliment de les disposicions normatives que afectin a l’escola, dels objectius del projecte
de centre i dels acords amb l’equip educatiu, i amb el servei d’Educació de l’Ajuntament.
* Coordinar l’equip docent i presidir les sessions de treball.
* Vetllar per la qualitat educativa de l’Escola Municipal de Música.
* Vetllar per la relació amb les famílies dels alumnes.
* Vetllar per l’adquisició i manteniment del material didàctic.
* Coordinar l’organització de l’horari dels grups classe.
* Coordinar la confecció dels informes de les activitats docents dels grups classe.
* Exercir les funcions de tutoria de l’alumnat en pràctiques, si n’hi ha.
* Custodiar els llibres i arxius del centre i assegurar la unitat documental dels registres i dels expedients
dels alumnes.
* Mantenir secret professional en relació a la informació i documentació confidencial de les famílies i
personal del centre.
* Qualsevol altre funció que, en l’àmbit acadèmic, sigui atribuïda per la normativa vigent quan a la
direcció i coordinació pedagògica.
Article 11
11.1- A proposta de l’empresa concessionària del servei es podrà establir els càrrecs directius de cap
d’estudis i secretari/a acadèmic.
11.2- Les funcions del cap d’estudi seran les següents:
* Ser representants de l’escola, en cas d’absència de la direcció.
* Portar a terme les indicacions derivades de direcció, relatives al treball de coordinació.
* Representar l’equip educatiu.
* Dirigir les reunions de coordinació, fer-ne registre i informar dels acords a la direcció.
* Vetllar pel compliment dels acords establerts en les reunions, aprovats per la direcció.
* Afavorir la participació activa dels professors en el procés educatiu dels alumnes.
* Establir les directrius per elaborar les programacions.
* Facilitar l’aplicació i avaluació de les programacions.
* Vetllar pel manteniment del material didàctic.
* Formular propostes en nom del nivell educatiu a tot l’equip.
* Informar a la direcció d’incidències en relació als alumnes i les seves famílies.
* Revisar vies de comunicació amb les famílies (agendes, panells...).
* Participar en l’elaboració de documents i registres que s’acordin.
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* Supervisió de les comissions.
* Col·laborar amb la direcció en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre i de la memòria anual de
centre.
* Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de procurar la millor atenció, cura i
educació als alumnes de l’escola.
* Col·laborar amb la direcció en la fixació dels criteris d’organització interna del centre (distribució del
professorat, grups, utilització racional de l’espai, selecció del material...).
* Responsabilitzar-se del control d’entrades i sortides del centre de l’alumnat i dels seus responsables.
* Adequar el projecte curricular de centre a la programació pel grup d’edat del qual n’és responsable.
* Fer el seguiment de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge i observar el nivell evolutiu dels
alumnes individualment.
* Anàlisi del treball fet i del curs.
* Participar en les reunions convocades per la direcció i en les reunions col·lectives.
* Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar actituds positives i la
personalitat de cada infant.
* Participar de les activitats de formació continuada promogudes pel centre.
* I, en general, altres de caràcter similar que els siguin atribuïdes per la direcció del centre.
11.3- Les funcions del secretari/a acadèmic seran les següents:
* Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats i aixecar les actes corresponents.
* Estendre les certificacions i els documents oficials del centre.
* Mantenir actualitzat l’inventari general del centre.
* Custodiar els arxius i els llibres del centre.
* Vetllar pel compliment dels acords establerts en les reunions, aprovats per la direcció.
* Altres funcions que li siguin encarregades pel director o bé que li siguin atribuïdes per disposicions de
l’administració competent.
11.4.- Les funcions dels professors seran les següents:
* Dirigir la formació dels seus alumnes amb la pertinent dedicació pedagògica.
* Començar les classes puntualment a l’hora fixada.
* Formar part de les comissions avaluadores que els siguin assignades pel cap d’estudis i desenvolupar els
càrrecs de tota mena que els siguin encomanats pels òrgans acadèmics superiors.
* Participar en els treballs propis del departament al qual estan adscrits.
* Portar un control d’aplicació i conducta dels seus alumnes i mantenir la disciplina i l’ordre a classe,
d’acord amb les normes generals del centre, respectant i fent-se respectar pel/s alumne/s. Informar als
responsables en cas d’observar alguna anomalia.
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* Controlar la regularitat en l’assistència a classe dels alumnes tot informant als responsables en cas
d’observar alguna anomalia.
* Participar activament en totes aquelles activitats complementàries que organitzi el centre i exercir les
responsabilitats que en el seu desenvolupament li siguin encomanades pels òrgans competents.
* Respectar la personalitat de l’alumne interessant-se per les seves inquietuds i problemàtica particular i
potenciant-ne els seus valors.
* Conèixer, respectar i, si s’escau, concretar allò que fixa la normativa sobre els drets i deures dels
alumnes.
* Acceptar i fer respectar el reglament de règim intern, així com les decisions competents del claustre i
dels altres òrgans acadèmics.
* Responsabilitzar-se de l’activitat tutorial dels alumnes que li siguin adscrits.
* Responsabilitzar-se de l’estat, manteniment i ús de l’equipament pedagògic, del mobiliari de la pròpia
aula i de totes les instal·lacions del centre.
* Presentar semestralment un informe als pares o tutors de cada alumne, on s’hi inclogui un comentari
sobre l’evolució i comportament de l’alumne en relació amb la matèria.
* Disposar d’un horari d’atenció als alumnes i als pares o tutors dels alumnes, periòdic i prefixat.
* Mantenir contactes periòdics amb les pares o tutors dels alumnes, dins l’horari establert.
* Perfeccionar contínuament la seva formació pedagògica i coneixements en aquelles àrees que li són
encarregades a fi i efecte d’impartir un ensenyament de qualitat.
* Compartir els seus coneixements i experiències educatives amb la resta de professors, intercanviant
criteris i punts de vista a través dels canals de col·locació didàctica: claustre i departament.
* Altres funcions en l’àmbit de la seva competència que li puguin ser assignades pel departament o pels
òrgans acadèmics superiors.
Capítol V: línia pedagògica
Article 12
El funcionament acadèmic i pedagògic de l’EMMP s’estructurarà d’acord amb les diferents finalitats dels
estudis de pre-llenguatge, de grau bàsic i algunes matèries de grau jove.
L’ordenació acadèmica es regirà per les disposicions legals vigents en cada moment, en tot el seu
contingut, forma i aplicació.
12.1- La finalitat del pre-llenguatge és introduir i sensibilitzar els infants en el món del so i del ritme
potenciant la psicomotricitat.
12.2- La finalitat del grau bàsic és iniciar l’estudi d’un instrument i donar formació musical bàsica,
extensa i sòlida que sigui prou personalitzada per adequar-se a les necessitats de cada alumne, i que
garanteixi el nivell i la qualitat suficients perquè aquells que mostrin voluntat i capacitat puguin accedir al
grau jove. Essencialment es busca dotar a l’alumne dels coneixements bàsics per comprendre i expressarse amb correcció utilitzant el llenguatge musical.
12.3- La finalitat del grau jove és ampliar les bases teòriques i pràctiques adquirides en el grau elemental,
perfeccionar la formació interpretativa a l’entorn de l’instrument, fer possible que l’alumnat visqui en el
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centre situacions similars a les del món professional i posar els fonaments per cursar amb èxit el grau
superior.
Article 13
Per iniciar els estudis en els diferents graus, es requerirà:
Pre-llenguatge: que els nens tinguin entre tres i set anys.
Grau bàsic: que l’aspirant tingui vuit anys o els compleixi dins el curs acadèmic.
Grau jove: que l’alumne hagi cursat els estudis de grau bàsic d’ensenyaments musicals i, si s’escau, hagi
superat satisfactòriament les proves d’accés al grau mitjà.
Article 14
El projecte curricular de centre contemplarà les matèries, cursos, blocs curriculars, així com el nombre
d’alumnes i l’horari de dedicació pedagògica que rebrà cada matèria, tant si és de caràcter col·lectiu com
individual.
Article 15
El nombre màxim d’alumnes per matèria/grup en les classes col·lectives és de deu, a excepció de les
classes de conjunt vocals i conjunt instrumental que podran excedir d’aquesta xifra.
Capítol VI: organització i funcionament
Article 16
16.1- Abans d’iniciar el curs escolar, l’Ajuntament aprovarà el calendari i l’horari escolars de l’Escola
municipal de Música. Com a referència l’Escola municipal de Música romandrà tancada:
16.1.1.- Per vacances de Nadal, coincidint amb les vacances de les escoles.
16.1.2.- Per Setmana Santa.
16.1.3.-Els dies de lliure disposició que es decideixin en el Consell Escolar Municipal per les Escoles de
Pineda o que la l’Escola municipal de Música i l’Ajuntament acordin.
16.2.- El curs començarà al mes de setembre coincidint amb l’obertura dels centres educatius i acabarà
l’última setmana de juny. La data exacta d’inici i el final ve marcada per a cada curs escolar.
16.3.- Els mesos de juliol i agost l’Escola de Música restarà tancada.
16.4.- Les classes lectives es distribuiran de dilluns a divendres, ambdós inclosos. Els matins dels
dissabtes podran ser utilitzats, opcionalment, amb la mateixa finalitat.
16.5.- Els alumnes tindran dret a recuperar les classes individuals en cas d’absència del professor.
Article 17
17.1- No es lliurarà cap infant a persones que no constin com autoritzades amb la signatura del document
corresponent i la presentació del DNI, sense previ avís de la família.
17.2- Un menor d’edat pot recollir un infant sempre i quan hi hagi una autorització signada pels pares del
alumne.
Article 18
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No es permetrà la sortida del centre als alumnes menors d’edat fora de l’horari establert sinó es compta
amb un justificant d’autorització signat pel pare/mare o tutor de l’alumne.
Article 19
19.1- Com a mesura preventiva quan un alumne tingui febre o manifesti símptomes de malaltia, no
assistirà a l’escola per tal d’evitar el contagi.
19.2- Si un alumne mostra falta d’higiene es comunicarà a la família per tal que ho solventi, si no hi ha
resposta per part dels pares es negarà l’entrada a l’escola de l’infant i s’informarà d’aquest cas als serveis
socials.
19.3- S’avisarà a les famílies quan l’alumne tingui febre superior a 37,5 º C, o presenti símptomes de
malestar, per tal que el vinguin a recollir.
Article 20
Actuació en cas d’accident
20.1.- Si un infant té un accident dins l’Escola municipal de Música: caiguda, cop, ingesta...
20.1.1.- Es comunica immediatament a la direcció del centre.
20.1.2.- El professor que hi ha en el moment fa les primeres observacions, cures i valora la gravetat.
20.1.3.- Es greu?
20.1.3.1 - Sí.
* Direcció/educadora truca a l’ambulància i a la família.
* La direcció truca a l’Ajuntament.
* La família autoritza el trasllat.
* Es trasllada amb ambulància al centre hospitalari o CAP més proper. Acompanya el nen la direcció o el
professor de referència, en cas que no pugui anar-hi un familiar.
* La direcció del centre informa a l’Ajuntament, primer mitjançant via telèfon, i segon amb un informe
escrit. (informe d’incidents).
* La direcció fa un seguiment telefònic diari de l’evolució de l’alumne.
20.1.3.2 - No:
* Es truca a la família per informar-los i que ells valorin si el volen recollir abans o no. Sempre hi ha
d’haver una comunicació verbal.
* S’anota a l’agenda l’incident.
20.2.- Cal tenir en compte:
- Sempre s’ha d’informar de tot a la família sense amagar informació.
- Sempre s’informa a la Regidoria d’Educació.
Article 21
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21.1- Al llarg del curs els alumnes poden realitzar sortides programades per l’equip educatiu.
21.2- Per fer les sortides, el pare/mare o tutor, signarà una autorització que serà vàlida sols per aquella
sortida.
Article 22
L’autorització de l’ús d’imatges dels alumnes menors de 18 anys es signarà una sola vegada i tindrà
vigència durant tots els cursos escolars que l’alumne romani al centre.
Capítol VII: drets i deures
Article 23: Del personal de l’escola:
23.1- Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració del PEC i la Memòria Anual.
23.2- Atendre i informar a les famílies en relació al desenvolupament de l’alumne.
23.3- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions i entrevistes amb els pares.
23.4- Realitzar tasques educatives destinades a aplicar les programacions i a introduir valors i actituds
positives a alumne.
23.5- Realitzar activitats de formació permanent.
23.6- Complir amb l’exercici de les seves funcions docents.
23.7- Assistir puntualment a les activitats de l’escola i del seu horari.
23.8- Realitzar una atenció personalitzada i de la diversitat dels alumnes.
23.9- Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin.
Article 24: de les famílies
24.1- Estar representats en els òrgans col·legiats que estableix la normativa vigent.
24.2- Ser atesos per qualsevol membre de l’escola.
24.3- Rebre informació sobre el calendari, horari i activitats.
24.4- Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el seu procés d’aprenentatge a l’escola, mitjançant
reunions informatives, entrevistes, agenda personal i contacte directe diari amb el professor.
24.5- Sol·licitar entrevista amb el professor/a i/o director/a sempre que ho creguin convenient.
24.6- Col·laborar amb el personal educatiu en qualsevol aspecte relacionat amb el seu fill/a.
24.7- Respectar la normativa de l’escola.
24.8- Complir les obligacions establertes com a condició d’usuaris.
24.9- Abonar les quotes mensuals i dels serveis extres.
24.10- No portar a l’alumne a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia contagiosa, o mostri febre o
n’hagi tingut durant la nit.
Capítol VIII: procés de preinscripció i matriculació
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Article 25
25.1- El període de preinscripció i matriculació serà el determinat i publicitat pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament pot establir el seu propi calendari a partir del calendari
proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
25.2- La publicitat del procés de preinscripció i matriculació es farà via web de l’Ajuntament, a les
cartelleres de l’Escola Municipal de Música i a les cartelleres de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
25.3- La direcció de l’escola publicitarà l’oferta de places per a cada nivell educatiu amb el vist-i-plau de
la Regidoria d’Educació. El número màxim total de places no pot sobrepassar els 300 alumnes.
25.4- Cada família caldrà que faci la preinscripció a l’Escola municipal de Música anotant el nivell
educatiu pel qual sol·licita plaça.
25.5- Dues setmanes abans d’iniciar el període de preinscripció pel curs següent, s’obrirà un plaç de
confirmació de continuïtat d’una setmana a deu dies pels infants matriculats en el curs vigent mitjançant la
signatura d’un document.
25.6- Les places que s’ofereixen per cada curs es determinaran a partir de la confirmació de la continuïtat
dels infants matriculats en el curs vigent i les places sol·licitades per fills de treballadors de l’Escola
municipal de Música.
25.7- El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de
les llistes dels alumnes preinscrits.
25.8- Per poder formalitzar la preinscripció cal haver lliurat tota la documentació requerida. En cas de no
lliurar tota la documentació dins el termini establert, es desestima la preinscripció dels infants.
25.9- Un cop finalitzat el procés de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de
vacants, les sol·licituds es baremaran segons les indicacions del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya. En cas d’empat es realitzarà un sorteig públic. Aquest sorteig el realitzarà un funcionari de
l’Ajuntament (Tècnic d’Educació), que donarà fe de l’acta.
25.10- Per tal de garantir el compliment dels criteris sobre l’admissió de l’alumnat, l’Ajuntament estableix
una Comissió d’escolarització formada pel: Tècnic d’Educació, la directora de l’Escola municipal de
Música i un membre representant de cada AMPA.
25.11- Després de publicar les llistes d’alumnes admesos, s’establirà el plaç per formalitzar la matricula.
25.12- Per formalitzar la matricula cal aportar la documentació restant: el resguard bancari corresponent al
pagament de la matrícula, número de compte corrent i omplir el formulari de matrícula.
25.13. Si no es formalitza la matricula durant el plaç establert, es perdrà el dret a la plaça.
Article 26
26.1- Els alumnes que no han obtingut plaça a l’escola, quedaran en llista d’espera en l’ordre establert.
26.2- En el cas que algun dels alumnes admesos no hagi formalitzat la matrícula durant el plaç establert,
s’oferirà la plaça als alumnes de la llista d’espera. Tindran termini d’una setmana per donar una resposta.
En cas de no localitzar la família, es faran tres trucades al llarg d’una setmana. Si finalment no es
localitza, es passarà a trucar al següent alumne de la llista d’espera.
26.3- Si durant el curs es produeixen baixes, també s’oferirà la plaça als alumnes de la llista d’espera,
seguint l’ordre del llistat.
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26.4- Els alumnes que demanin plaça un cop acabat el període de preinscripció, s’apuntaran a la llista
d’espera, a continuació dels alumnes que ho van fer dins del plaç establert.
26.5- La llista d’espera té validesa fins que s’inicia un nou procés de preinscripció. El fet d’haver estat
apuntat a la llista d’espera no aporta cap privilegi en els processos de preinscripció.
Capítol IX: pagament de quotes
Article 27
27.1- El pagament de la matrícula dóna dret a reserva de plaça escolar. La resta de quotes seran d’igual
import i s’abonaran en 10 mensualitats (de setembre a juny).
27.2- En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.
27.3- Les quotes són domiciliades al compte bancari que proporcionen les famílies i es cobren durant la
primera setmana de cada mes.
27.4- En cas de quotes no abonades, dos rebuts no pagats successius o tres alterns comportarà la pèrdua de
la plaça escolar en benefici d’un altre alumne.
27.5- La no assistència a l’Escola d’un alumne durant 4 dies en un període de 3 mesos, sense justificació
documentada, suposarà la pèrdua automàtica de la plaça.
27.6- Qualsevol baixa voluntària de l’alumnat, produïda al llarg del curs, s’haurà de notificar per escrit
signant un imprès que facilitarà l’escola. Aquesta s’haurà de notificar abans del dia 27.7 del mes anterior
al que es deixi de fer classes. Si no fos així s’haurà d’abonar la mensualitat sencera encara que l’alumne
no assisteixi a classe.
27.8- Si un alumne ha de ha faltar a les classes més d’un mes per motius justificats i vol conservar la plaça
haurà d’abonar el 50% de la mensualitat mentre no vingui.
27.9- Quan es produeix la incorporació d’un infant a l’Escola municipal de Música, la família haurà de
pagar la mensualitat íntegra, sigui quin sigui el dia d’incorporació.
27.10- Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament es podran atorgar beques a totes aquelles famílies que
ho sol·licitin durant el període establert per l’Àrea d’Educació i compleixin els requisits exigits.
Capítol X: òrgans de participació
Article 28
28.1- L’escola ha de promoure la cooperació dels pares i mares a nivell individual i col·lectiu, per tal
d’assolir el desenvolupament integral del nen/a a l’escola.
28.2- L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar es regirà pels seus
propis estatuts tal com la normativa ho estableix.
28.3- Per tal de garantir el funcionament del centre l’AMPA de l’EMM haurà d’estar informada dels
aspectes generals de l’escola. L’AMPA haurà de comunicar a direcció les activitats, propostes..., que
vulgui portar a terme.
Article 29
29.1- El Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música, format per pares i mares, professorat i
representació municipal ha d’esdevenir el motor d’impuls de participació i col·laboració.
29.2- El consell escolar està format per:
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- El director del centre, que en serà el president.
- El secretari del centre, que actuarà de secretari del consell, sense vot.
- El cap d’estudis.
- Un Regidor o representant de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
- Dos professors.
- Un pare/mare/tutor d’alumnes menors d’edat matriculats en el centre.
- Un representant de l’AMPA.
- Un representant dels alumnes major de setze anys.
- Un representant del personal d’Administració i Serveis.
29.3.- Els representants dels professors, dels alumnes i dels pares/mares seran escollits per convocatòria
d’eleccions.
Capítol XI: ús de la llengua catalana
Article 30
30.1- El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’Escola Municipal de Música.
30.2- La llengua d’expressió a l’aula és el català, però tenint en compte aquells infants que presentin
problemes de comprensió s’utilitzarà puntualment algunes paraules del seu idioma si es coneix.
30.3- La comunicació amb les famílies es farà en català tant en la forma escrita com verbal. Si hi ha
alguna família amb dificultats de comprensió s’utilitzarà el seu idioma, si es coneix. Si és necessari
s’utilitzarà altres mecanismes com per exemple un mediador traductor. Però sempre amb l’objectiu
d’encaminar a la família a facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana.
30.4- La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en català tan a la forma escrita
com verbal.
Capítol XII: modificacions del reglament
Article 31
31.1- Aquest Reglament de Règim Intern serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament i només podrà ser
modificat en qualsevol dels seus aspectes per un nou acord del Consell Escolar i l’aprovació del Ple.
31.2- En el procés de modificació d’aquest reglament es promourà la participació dels diferents sectors de
la comunitat educativa.
31.3- De tot el que no estigui previst en aquest Reglament s’aplicarà la normativa vigent.
Pineda de Mar, 24 de febrer de 2010.
L’Alcalde President, Xavier Amor i Martin.
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