ACTITUDS DELS ALUMNES I NORMES DE CONVIVÈNCIA
Alumnes i famílies: accés a les aules
•
•
•
•
•
•
•

Els alumnes d’Iniciació són recollits i lliurats a les famílies pels professors i professores al pati de l’escola, a peu
de la rampa de l’entrada principal. Les famílies s’esperaran fora del vestíbul i es demana que arribin cinc minuts
abans de l’entrada i sortida de les classes.
El professorat d’Iniciació no deixarà sortir els alumnes fins que els que venen a recollir-los s’identifiquin
clarament. Si no s’arriba puntual el professor/a pujarà l’alumne a l’aula. Els pares i mares que arribin tard hauran
de pujar a lliurar o recollir el seu fill/a a l’aula d’Iniciació.
L’Escola Joanot Alisanda és de porta tancada. L’accés es fa a través de l’entrada principal facilitat pel conserge.
No es lliuraran els alumnes d’Iniciació a menors d’edat, encara que siguin familiars, si els pares o mares no ho
autoritzen expressament per escrit.
L’alumnat que ja cursa tercer de primària (1r d’Escola de Música) podrà pujar sol a les aules, tant de llenguatge
com d’instrument. Es recomana però, en el cas d’instrument, que els primers dies s’acompanyi l’alumne/a a la
classe, tant si és d’entrada a l’escola com entre classes.
Els pares i mares no han de pujar a les classes ni fer consultes als professors entre classes. Només poden pujar a
les aules els primers dies de classe, excepte els dels alumnes d’Iniciació, per ajudar els seus fills a trobar l’aula, o
si estan citats pel tutor del seu fill/a o per algun altre professor/a.
El professorat disposa d’un temps setmanal per atendre els pares i mares que ho sol·licitin. Per concertar una
entrevista o resoldre algun dubte el millor és posar-se en contacte directament amb el professor/a per correu
electrònic. També es pot sol·licitar l’entrevista a Secretaria, i el professor/a es posarà en contacte amb el que ho
sol·liciti per concertar l’entrevista o resoldre qualsevol dubte.

Usuaris: accés al vestíbul i a la biblioteca de Casa Brutau
•
•
•
•
•

El vestíbul és una zona de pas i atenció del servei. No es podrà utilitzar com a sala d’espera entre les 17:00 i les
19:00 h.
L’accés al vestíbul és obert per ser atès a secretaria en l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres d’11:00 a
14:00 h i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 h.
L’accés al vestíbul és obert per ser atès a consergeria dins l’horari d’obertura del centre.
No es pot menjar al vestíbul.
No és pot accedir al vestíbul amb animals domèstics.

Alumnes: actituds i assistència a les classes
•
•
•
•
•
•

Cal portar tot el material que les classes requereixen: llibres, partitures, instrument, llapis i goma...
Per tal de garantir la qualitat de les classes no és permès portar joguines a l’aula, tenir connectat el telèfon mòbil i
menjar a classe.
Cal ser puntuals, especialment en les classes col·lectives i de conjunt instrumental o coral.
L’assistència regular a classe és necessària per ser avaluat i, per tant, promocionar de curs.
Cal justificar les faltes d’assistència i si és previsible avisar amb antelació de la no assistència a classe i del motiu.
Ocasionalment els alumnes de l’àrea de Llenguatge Musical hauran d’assistir a concerts en el seu dia de classe de
llenguatge. En aquests casos els pares hauran d’acompanyar els seus fills/es i recollir-los a l’auditori en què es
programi el concert. Aquesta activitat pot no coincidir exactament amb l’horari habitual de la classe, forma part
del programa d’estudis i la no assistència es comptabilitzarà com a falta.

Alumnes: altres normes
•
•
•

Cal tenir cura del propi instrument i dels instruments cedits pel centre.
Cal estudiar a casa l’instrument i fer els deures de les matèries de l’àrea de llenguatge, harmonia i altres
assignatures.
No s’administrarà cap medicament a un menor d’edat sense expressa autorització dels pares.

