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DECRET
Decret del 9-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de reqirn intern de
l'Escola d'Art del Cornu d'Andorra la Vella.

Exposici6 de motius

L'Escola d'Art es un centre dedicat a "educacio artistica, de titularttat exclusiva
del Cornu d'Andorra la Vella, amb la finalitat d'oferir a la parroquia un centre
d'ensenyament, creaci6 i promoci6 de les belles arts. L'objecte i la finalitat son
l'acces de la poblaci6 a la sensibilitzaci6, la formaci6 i la practica de res
disciplines artlstiques rnitjancant els diferents tallers i activitats, per tal de
contribuir a l'educaci6 integral de les persones i a la Iormacio artistica.
Per assalir aquesta finalitat, I'Escola d'Art realitza una oferta formativa , arnplia i
oberta, de qualitat i flexible, d'acord amb la diversitat d'interessos i necessitats
dets ciutadans. que tarnbe palencia la protessicnalitzacio i alhora dona acces a
l'escolaritzacio d'alumnes amb necessitats educatives especials . D'altra banda,
es un dinamitzador cultural de la parroquia que prornou la vinculaci6 amb
I'entorn social i cultural.
Aquest reglament desenvolupa la politica educativa del personal adscrit a
I'Escola d'Art per tal d'oferir un ensenyament de qualitat d'aquestes disciplines.
Per tot I'anteriorment exposat, el Cornu d'Andorra la Vella , en la sessi6 del
Consell de Cornu del 9 d'octubre del 2014 , na aprovat el sequent
Reglament de raqlrn intern de l'Escola d'Art
del Cornu d' Andorra la Vella
Capitol I - Disposicions generals

Article 1. Objecte i ambit d'aplicaci6

L'arnbit d'aplicaci6 d'aquest reglament es regular totes les relacions de les
persones que integren l'Escola d'Art del Cornu d'Andorra la Vella i s'aplica a
I'
totes les persones que configuren la comunitat educativa de ~~~
responsables, professors, alumnes i families.
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L'inqres a l'Escola d'Art comporta l'acceptaci6 d'aquest Reglament de Reqirn
Intern (RRI).
L'objectiu d'aquest reglament
I'Escola d'Art.

as

regular l'organitzaci6

el funcionament de

En tot auo no previst en aquest reglament, s'aplica la normativa vigent
corresponent i, en concret, I'Ordinaci6 de la Funci6 Publica del Cornu d'Andorra
la Vella del 10 de desembre del 2002.

Capitol II - Funcionament
Article 2. Estructura organitzativa

2,1. Organigrama funcional j jerarquic del Servei de l'Escola d'Art

Director de Cultura

Cap d'Area de Cullura

r

\

Cap de Servei de
I'Escola d'Art

(

Professors

1

)

2.2. Cap de servei

EI cap de servei gestiona i coordina administrativament i pedag6gicament els
diferents recursos materials i humans disponibles i artlcula la coordinacio amb
altres serveis del propi departament 0 d'altres .
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2.2.1. Funcions del Cap de servei
Les funcions del Cap de servei son les sequents:
Dinqir i coordinar totes res activitats de I'Escola d'Art.
Complir i fer complir les lIeis , normes i reglament de rl3gim intern vigents
i vetllar per la seva correcta aplicaci6 a l'escola .
Representar oficialment I'escola en l'arnbit de les seves competencies .
Exercir el comandament del personal adscnt al seu servei.
Elaborar, en finalitzar el curs, la memoria de funcionament , per tal de dur
a terme una valoraci6 qualitativa i quantitativa del funcionament de
l'escola que alhora serveix d'eina , si s'escau , per millorar el servei .
Assignar al professorat les rnateries, eJs alumnes i I'horari anual de les
hores presencials (Ieetives, tutories , de gesti6 i activitats extra
acaderniques) , en el marc general de les necessitats de l'escota.
Emetre les certificacions i els documents de l'Escola d'Art.
Coordinar la participacio dels diterents sectors de la cornunitat educativa.
Elaborar, conjuntament amb I'equip docent, la programaci6 curricular de
totes les disciplines i tallers que ofereix I'Escola d'Art.
Organitzar i convocar els acres academics i extraacademlcs a
desenvolupar a traves de les diferents disciplines i tallers .
Promoure i facilitar la mterreraoo amb altres centres amb finalitats
educatives similars .
Afavorir la convivencia a l'escola aplicant les millores necessaries ,
Atendre en primera mstancia els conflictes de caractsr academic i de
funcionament de I'escola .
Coordinar la gesti6 de les exposicions arne ets seus respectius espais
vinculats a l'Escola d'Art i collaborar amb d'altres que estiguin
relacionats amb I'art i que siguin encomanats per disposicio de la Junta
de Govern, de la direcci6 de Cultura i/o del cap d'area de Cultura .
Ouatsevol altra funclo que Ii sigui encomanada per disposici6 de la Junta
de Govern, la direcci6 de Cultura i/o del cap o'area de Cultura

2.3. Claustre de professors
EI claustre de professors esta integrat per la totalitat de I'equip docent que
presta servei a l'Escola d'Art i esta presidit pel cap de servei, que es
I'encarregat de convocar-Io aixi com d'establir l'ordre del dia i fer el seguiment
de les actes corresponents.
EI claustre te una tuncio consuitlva.
Es convoca un claustre a principi i fi de curs I, com a minim, un per
quadrimestre; aixi com tots aquells que convoqu i el cap de servei 0 1/3 de
l'equip docent. L'assistencra es ob/igat6ria per a tots els seus membres.
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2.3.1. Funcions del claustre de professors

Les funcions del claustre de professors son les sequents:
Participar en l'elaboracio del Projecte Educatiu de Centre (PEC) aixi com
col·laborar en l'avaluaci6 i I'acompliment del Pia Anual de l'Escola d'Art.
Aportar propostes i participar en I'establiment dets criteris per a
l'elaboraci6 de les diferents disciplines i tallers.
Promoure iniciatives professionals i pedag6giques propies de I'aetivitat
del centre, aixl com tarnbe sabre l'organitzaei6 , programaci6 general i/o
activitats compiementanes.
Participar, a petici6 del cap de servei , en ta proqrarnaclo tant de les
activitats docents com de les activitats extraacaderniques de l'escola .
Participar en la valoraei6 i analisi de l'evaluci6 del rendiment general de
I'escala a traves dels resultats de les avaluacions.
Ouatsevol altra funcio que Ii sigui encomanada per disposicto de la Junta
de Govern, la direcci6 de Cultura , del cap d'area de Cultura i/o del cap
de servei de I'Escola d'Art.

2.4. Tutor
Tots els alumnes menors d'edat de I'Escola d'Art estan a carrec d'un professor
tutor que, generalment, as el seu professor de taller . En el cas del professor
tutor d'alumnat amb necessitats educatives especials, el Departament de Social
del Cornu realitza un seguiment periodic de l'adaptaei6 de I'alumne a la
disciptina i/o taller per atavorir-ne la seva integraci6 conjuntament amb el
professor tutor.
S'enten com a Tutoria el conjunt d'accions de seguiment del proces
d'aprenentatge de cada alumne i d'orientaci6 cap al futur oL'acci6 tutorial forma
part de la funci6 docent.
2.4.1. Fu ncions del tutor

Les funcions del tutor son res sequents:
Fer el seguiment continu de l'evoluci6 dels seus alumnes en totes les
disciplines Que cursin. vetllant pel bon desenvolupament del seu orocss
educatiu.
Orientar i assessorar els alumnes i ets respect ius pares sabre el present
i futur de ta seva torrnacio artistica.
Controlar l'assistencia dels seus alumnes, en coordinaci6 amb I'equip
docent respectiu .
Convocar reunions amb els pares dels alumnes, per tal d'informar de la
marxa acaoernlca dels seus infants, el seu rendiment '1 les sev;;;;e~-...:::,
dificultats.
~/'
4

(,!l I59
'\:

{~

/

~~

.~

III
Redactar informes sobre els seus alumnes on s'inclogui un comentari
sobre la seva evolucio en les diferents assignatures que curs a en
coordinaci6 amb I'equip docent respectiu .
Participar en res reunions , juntes d'avaluaci6 i/o similars on I'alumne
estigui implicat.
Atendre res sol·licituds i inquietuds ders alumnes.
Qualsevol altra funci6 que Ii sigui encamanada per dlsposiclo de la Junta
de Govern, la direcci6 de Cultura, del cap d'area de Cultura i/o del cap
de servei de I'Escola d'Art .
2.5. EI professorat

Les funcions del protessorat son les sequents :
EI professorat dissenya i desenvolupa els tallers i les activitats de l'Escola d'Art
alhora participa en l'organitzaci6 i desenvolupament
de les activitats
extraacaderniques .
j

EIS professors paden assumir qualsevol altra funci6 que sigui encomanada per
la Junta de Govern, la direcci6 de Cultura, el cap d'area de Cultura i/o el cap de
servei de l'Escola d'Art.
2.5.1. Ass.istencia del professorat

EI professorat que tingui la condici6 de funcionari 0 d'agent de
l'Administraci6 de caracter indefinit esta obligat a complir amb el
reg im de jornada i hora ris establerts (I'hora ri lectiu , I'horari presencia I
i l'horari derivat del lectiu).
EI protessorat contractat en qualitat d'agent de l'administraci6 de
caracter eventual esta obligat a complir amb el regim de jornada i
horaris estabterts per al correete desenvolupament de tes diterents
disciplines i tallers que estiguin al seu carrec.
S6n d'assistencia obligat6ria per a tot el conjunt de docents les
reunions extraordinartes degudament convocades per la Junta de
Govern, per la dlrecclo de Cultura i/o pel cap de servei de l'Escola
d'Art.
2.5.2. Absencies

L'absencia del professor s'ha de comunicar de forma degudament
justificada a: cap de servei de rescoia amb la maxima antelacio
possible.
En aquesta comunicaci6, el professor ha de detallar les mesures que
s'han d'adoptar per solucionar les consequencies de la
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III
absencia (canvis d'horari, recuperacions de classes, etc.), prioritzant
l'interes de I'alumnat.
La recuperaci6 de classes motivada per una absencia es reatitza en
divendres a la taroa , sempre i quan no s'haqi arrlbat a un acord entre
aturnne i professor.
La peticio d'absencia ha d'anar acompanyada d'un intorrne elaborat
pel cap de servei de l'Escola d'Art i dirigit al comandament superior,
on s'informa de les mesures escaients envers l'absencia del
professorat i la corresponent recuperaclo de classes, atenent a tot el
que estipula la llei.
Les aosencles no han d'afectar l'horari lectiu, tanmateix si es d6na el
cas puntual, correspon a la Junta de Govern, a proposta del director
o cap del Departament de Gesti6 i Desenvolupament de Persones,
concedir a denegar els permisos per aosencia.

2.5.3. Substitucions
Quan l'absencia es duna durada superior a 2 dies, el cap de servei
de l'Escola d'Art pot realitzar una proposta de substituci6 dirigida a la
direcci6 de Cultura i al Departamenl de Gestio i Desenvolupament de
Persones, qui ha de resoldre la petici6.
Si la subsntucio as deguda a una baixa previsiblement uarqa, el cap
de servei ha d'elaborar una demanda dirigida a la direcci6 de Cultura
que s'ha de trarnitar al Departament de Gesti6 i Desenvolupament de
Persones per tal de cobrir la ptaca .
Per cobrir una placa, la persona encarregada de reaJitzar la
substituci6 ha de complir les garanties suficients per desenvolupar ta
tasca encomanada.

2.5.4. Formacions
L'assistencia per part del professorat a un curs, conqres. conferencia... (que
formi part del Pia de Formaci6 aprovat pel Cornu) fora de l'aula,
requereix l'autoritzaci6 de la direcci6 de Cultura i del Departament de
Gestio i Desenvolupament de Persones. S'ha de preveure la
corresponent adequaci6 de I'horari de les classes i es necessari :
Demanar autoritzacio per escrit al cap de servei de l'Escota amb un
minim de 2 setmanes d'antelaci6.
Informar, en I'esmentada autoritzaci6, de 101 allo referent a I'activitat a
la qual s'assisteix (ubicaci6, dia, hora i contingut de I'activitat).
Explicitar I'horari que proposa el professor per a la recuperaci6 de les
classes (dins I'horari lectiu del centre i optim per I'alumne) .
EI professor, posteriorment a l'assistencia a I'activitat corresponent,
realitza un informe explicant tot alia referent a la mate i xa::~fe:::::=,....
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remarqui quins aspeetes son aprofitables pel seu uoc de treball I,
tanmateix. per a l'Escola d'Art .

Capitol III - Manteniment j bon us dels espais ide les instal-Iacions
Article 3. lnstal-Iacions i recursos materials
3.1. Material de l'Escola d'Art

EI material de l'Escola d'Art esta constituit pel mobiliari , material didactic
material intormatic que s6n propietat del Cornu d'Andorra la Vella .
Tot material que es deixi en prestec a alumnes i/o professors per ta seva
utilitzacio, dins de I'entorn academic, ha de ser retornat a J'escola en les
rnateixes eondicions que es va ulurar: les reparacions i/o reposicions del
material rnalrnes per un mal US van a carrec de la persona qui se Ii ha murat.
Tot el material que pertany a I'escola ha de tenir el seu lIoc d'emmagatzematge,
que queda reflectit a I'inventari i es el personal adscrit a I'eseola qui assumeix la
responsabilitat de tot aquell material que necesstti i utilitzi per desenvolupar /a
seva tasea.
En cas que s'observi un desperfecte, s'ha d'informar al cap de serve; perque
aquest pugui prendre les mesures escaients .
EI material necessari per desenvolupar les activitats de les respeetives
disciplines i tallers va a carrec de I'alumne . En cas de materials espccuics que
no es paden adquirir arnb facili1at a Andorra, aquests poden esser adquirits per
l'Escola d'Art (seguint el protocol establert al Cornu per les compres) que
gestiona la seva venda a I'alumne.
3.2. Manteniment de les inatal-Iacions

EI manteniment i el bon us de les instal·lacions son responsabifitat de totes les
persones que les utilitzen; el cap de servei es el responsable de la seva
supervislo.
En cas que s'observi un desperfecte en les instalIacions, s'informa el cap de
servei de I'escola i aquest al responsable del Servei de Manteniment (en cas
que no ho puguin resoldre els bideus), perque aquests puguin
mesures escalents.
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s dels espais
L'assignaci6 de les aules correspon al cap de server de l'escola.
Aquesta assiqnacio es realitza en functo de tes necessitats
pedaqoqiques i noraries .
EI professorat pot fer us dels espais de l'escola, amb tot allo
relacionat amb activitats extracurriculars, dins I'horari general sempre
i quan no afecti al desenvolupament normal del centre.
Fora de I'horari normal 0 lectiu de l'escola, el protsssorat pot fer us
de les installacions previa autoritzacio del cap de servei.
La demanda per poder fer us dels espais i instal-Iacions , per part de
persones alienes a l'escola, s'ha de fer per escrit dirigit at cap de
servei de l'escola, que ha d'informar la direcci6 de Cultura, que
decideix I'atorgament 0 no del permis . En la sollicituo escrita, s'han
de fer canstar el motiu, la data, I'hora, la persona responsable,
I'activitat a realitzar, i s'ha de lIiurar amb un minim de 2 setmanes
d'antelacio.
No es permet correr ni jugar fent soroll pels passadissos i sales
d'espera per garantir un correcte desenvalupament de les activitats
docents.
A les sales d'espera es pot parlar tot pracurant mantenir el nivell de
soroll minim per no molester ers companys que estan treballant.

Capitol IV - Metode d'ensenyament i funcionament, distribuci6 horaria
jornada laboral del personal
Article 4 . Recursos funcionals
4.1. Pia pedagogic de l'Escola d'Art
EI pia pedagogic de l'Escota d'Art esta reflect it en et Pia d'Estudis contingut al
PEC . EI pia detalla els objectius, els continguts i ets criteris d'avaluaci6 de totes
les seves disciplines en ets seus diferents tallers. Aquests criteris estan
elaborats i desenvolupats pels professors i aprovats pel cap de servei de
I'escola .
EI conjunt de disciplines que imparteix l'escola esta en concordance amb la
linea de treball de l'Escola d'Art i la demanda social.
Totes les disciplines que integren la Ifnia pedaqoqica son de caire col ·lectiu i la
seva durada depen de les necessitats pedag6giques i, per tant, dets objectius
que consten als programes curriculars :
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4.2. Activitats extraacaderniques
S6n activitats extraacanemiques totes aquelles que responen a l'oojectiu de
I'escola de ser un dinamitzador cultural de la parroquia, de promoure la
vinculaci6 amb I'entorn social i cultural i afavorir aixl la imatge social de l'Escola
d'Art.
Aquestes activitats estan adrecades a persones alienes a l'escoia i paden
participar-hi els propis alumnes. Aquestes aetivitats no estan emmarcades en el
PIa d'Estudis de I'Escola d'Art.

4.3. Memoria anual de funcionament
A final de cada curs es realitza. per part del cap de servei i en cotlaboracio
amb els professors, una memoria que reflecteix l'avatuacio de I'activitat docent i
de gesti6 de l'Escola d'Art .
La memoria es lIiura durant la primera quinzena del mes de [ulio! a ta direcci6
de Cultura que en d6na trasllat a la Junta de Govern.

4.4. Calendaris i distribuci6 de la jornada laboral
L'horari anual aixi com les diferents tipologies de jornades laborals estan
supeditats al perioce presencial del personal, de la manera sequent:
EI periode presencial de l'equip de treball (cap de servei i professors) de
I'Escola d'Art s'inicia 1'1 de setembre amb la finalitat de preparar I'inici del curs
academic i finalitza el 15 de juliol per tal de realitzar l'avaluaci6 del mateix i les
diferents activitats que se'n derivin durant la primera setmana de julio!

4.4.1. Del cap de servei
La relaci6 laboral del cap de servei esta regida per I'Ordinaci6 de la Funci6
Publica del Cornu d'Andorra la Vella del 10 de desembre del 2002. La
distribuci6 de la jornada laboral del cap de servei s'adequa a I'obertura del
servei.

4.4.2. Del professorat
L'horari del professorat es configura d'acord amb les necessitats
pedaqoqiques de t'escola, gestio que coordina el cap de servei.
La jornada laboral dels professors de l'EscoJa d'Art comporta un horari
lectiu, un horari d'estada no lectiva al centre i un horari dedicat a tasques
derivades de I'horari lectiu , que comporten un temps de tre ~l ,
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~ l'\. &! . , r ':J

j~~/v

'/ :':-; .•;:-~_~~"i;
-;:.1: ~ \\
'...;.....t ..
". L
..

I

.i

9

. "

~\

~

- \ ~~

\'

~..

{ ..j

•

,',... .

-'-_~,>

'I

•

~

/1
· : ' . ,, ~~~F

I

' ;es.r

.111
organitzaci6 i coardinaci6, sabre la torrnacio i la participaci6 en activitats
dels diferents departaments i/o de la mateixa aula,
La distribuci6 horaria del protessorat queda configurada de ta manera
seQuent:
Hares lectives: 24h
Hores presencials : 4h
Hores derivades de les lectives: 9'5h ,
Aquestes hores s'ajustaran proporcianalment a la jornada laboral de
cadascun dels professors .
4.4.3. EI calendari academic

EI calendari academic de l'Escola d'Art s'ajusta al calendari escolar
publicat pel Govern d'Andorra.
Eis dies festius i les vacances acaderniques s'estableixen oartmt d'aquest
calendari oficial.
4.4.4. EI calendari d'activitats extraacadernlques

EI calendari de les activitats extraacadsrruques es fixa segons ta demanda
social i es planifica anualment pel cap de seNei , conjuntament amb la
direcci6 de Cultura .
EI personal de l'Escola d'Art dedica un minim de 28 hares anuats al
desenvolupament d'activitats extraacademiques, fora de la jornada laboral
ordinaria.
Aquestes hares es descompten del periods presencia' del mes de juliol
establert per a I'equip de treball de I'Escola d'Art i s'ajustaran
proporcionalment a la jornada laboral de cada professor .
4.5. Entrades i sortides del professorat i de J'alumnat menor d'edat del
centre
4.5.1. Professorat

El primer dia de curs, el professor es I'encarregat de recollir ets alumnes
indicant-los I'aula corresponenL
4.5.2. Alumnat

Els pares 0 tutors deixen els alumnes a les dependencies de I'aula i els
recullen al mateix lioc 0, si s'escau , a la planta baixa del Centre Cultural ta
L1acuna.
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Les families a tutors, que autoritzin rnarxar sols als alumnes menors de
I'aula, han d'autoritzar-ho per escrit.
En cas que l'alumne es reculli per una persona diferent a l'habitual , la
fam ilia ha d'informar per escrit al professor,

4.6. Distribuci6 de les diferents activitats
Mitjan9ant fulls informatius vtslbles al tauler d'anuncis de l'Escola d'Art,
s'informa de la ubicaci6 de totes les activitats .
Totes les classes cancel, lades per motius degudament especificats i
comunicats als alumnes i/o a les families (en cas que els alurnnes siguin
menors d'edat) es recuperen els divendres a la tarda, sempre i quan no s'hagi
arribat a un acord previ entre alumne i professor.
Totes aquelles activitats d'interes per I'alumnat han de ser anunciades al tauler
i enviades a traves del correu electronic als alumnes j families.

Article 5. Normativa de funcionament
5.1. Preinscri pcions i matriculacions
EI Cornu d'Andorra )a Vella publica el periode d'obertura de
preinscripcions i matriculacions.
Eis alumnes matriculats I'any anterior tenen reservada una placa en les
rnatenes corresponents per al curs vinent, sempre i quan no facin dins
els terminis que fixa el Cornu.
Els alumnes matriculats I'any anterior han de fer efectiva la matricuta en
el moment de la preinscripci6. Eis naus alumnes la fan un cop se'ts hi
hag in assignat els horaris i se 'ls hagi comunicat (rnitjancant e-mail ,
teleton. ...) la data limit de rnatriculaclo. Passada aquesta data, si
t'alumne no ha satisfet ta rnatrlcuta. es procedeix a donar la seva playa
als alumnes en Ilista d'espera .
La rnatrtculaclo queda oberta sempre i quan hi hagi places vacants i
s'adequi al correcte desenvolupament de I'activitat.
Una rnatricuia no es efectiva fins que s'aporti tota la documentaci6 oficial
de l'alurnne requerida pel personal administratiu del Departament de
Cultura i suposa l'acceptaci6 expressa del PEe i del RRI.
La matrfcula sera retornada en ets suposits sequents:
? Si la demanda de baixa es produeix abans del 31 de jutiol , es
retorna el total de la matrlcula.
" Si la demanda de baixa es produeix abans del 31 d'aqost, es
retorna 81 25% de la matricula.
:;.. Passats aquests terrnlnis , no es retorna cap
matricula.
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En el cas dels tallers i/o rnoncqratlcs desenvolupats a: lIarg del curs, la
matricula es fa efectiva com a maxim 7 dies naturals abans d'iniciar el
taller i/o rnonoqraftc per poder accedir a ell.
E/ pagament de la rnatricula (tant de les materles anuals com dels tallers
i/o monoqratics) es fa en efectiu 0 a traves de targeta de credit en el
moment de formalitzar la documentaci6 adrninistrativa necessaria.
5.2. Mensualitats
Les quotes corresponents es fixen en l'Ordinacio de Preus publics del
Como d'Andorra la Vella en vigor.
Les mensua/itats es cobren durant els 5 primers dies habus de cada
meso La manca de pagament de dues mensualitats consecutives 0
alternes de qualsevol servei i/o activitat del Centre Cultural ta L1acuna
comporta la baixa immediata de I'/Ies activitat/s en que es trobi inscrit
I'alumne .
L'import de les mensualitats s'ha d'abonar en la seva totalitat, encara
que I'alumne no hagi assistit a part de les classes impartides durant el
mes carrent.
Per als alumnes no residents a! Principat i per a aqueus del Principat que
paguin tes mensualitats en efectiu a targeta de credit, s'han de satisfer
abans del dia 5 de cada mes o Tanmateix les inscripcions produides
despres del dia 5 de cada mes s'han d'abonar el mes en curs de forma
integra, en etectiu 0 targeta de credit.
Per les baixes produ"ides durant el curs no s'abona el retorn de la
matricula i s'han de comunicar mitjancant 81 model oficial , ales oficines
del Centre Cultural la L1acuna. Les calxes es fan etectives a partir del
mes sequent de la recepcio de la cornunicacio de baixa .
L'alumne que, una vegada realitzada la baixa , vulgui tornar a inscriure's
a t'activitat Que estava realltzant durant el rnatelx curs , ha de tamar a
pagar la rnatricula que correspongui.
5.3. Adjudicaci6 de places

L'adjudicaci6 de places es realitza rnitjancant I'ordre de preferencia
seguent:
o Els alumnes matriculats en una activitat I'any anterior tenen
reservada una placa en les matenes corresponents, per al curs
vinent.
o Per ars nous alumnes , es fa especial atenci6 a I'edat i la parroquia de
residencia de l'alurnne. Tenen preferencia els residents a la parroquia
d'Andorra la Vella. Per als residents a la resta de parroquies: s'aplica
el criteri d'ordre d'inscripcio.
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5.4. Control i faltes d'asststencia dels alumnes menors d'edat i/o tutelats

Totes les absencles es justifiquen per escrit a teletonicarncnt a traves
dels seus pares 0 tutors i s6n comunicades a rsscota.
EI retard a classe superior a 15 minuts pot cornportar la perdua de la
classe, i es deixa a criteri del professor la decisi6 sabre l'admissi6 de
I'alumne a la ctasse .
Una falta dassistencia sense justificar sera motiu d'una comunicaci6
amb els pares 0 tutors de I'alumne.
3 faltes d'assistencia consecutives i sense justificar son motiu de tutor is
arnb els pares 0 tutors de I'alumne.
Tot alumne que presenti 1/3 a rnes de faltes d'assistencia sense justificar
per quadrimestre pot ser donat de baixa previ estudi per pan del tutor ,
conjuntament arnb el cap de servei de l'escota.

CAPiTOL V - Normativa de convlvencia
Article 6. Normativa de convivsncia

6.1. Drets i deures de I'alumne
6.1.1. Els drets dels alumnes son els sequents:
Rebre una torrnacio i orientaci6 en les arts plastiques i visuals,
personalitzada que ets permeti aconseguir un desenvolupament de ta
seva sensibilitat artfstica
Rebre una avaluacio objectiva i justa, sense oblidar el seu proqres
personal i el seu rendiment, per la qual cosa se'ls ha d'informar dels
criteris i procediments d'avaluacio, d'acord amb els objectius i continguts
del centre .
Sol-ficitar aclarirnents al protessorat i/o cap de server, respecte als
objectius, continguts i sobre l'aplicaci6 dels criteris d'avaluacio establerts
a I'escola.
No ser oiscrirninat per ra6 de conviccions religioses, morals 0
iceolooiques.
Proteg ir res seves dades personals, d'acord amb la ieqislacio vigent i
aplicable.
Sol ·licitar l'expedici6 del certificat d'estudis de totes les assignatures
cursades a I'escola.

6.1.2. Eis deures dels alumnes son els sequents:
Respectar l'exercici dels drets i les lIibertats dels seus company~& ~
com tes de tot I'equip docent i administratiu de l'escola.
/<~.~it~
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Assistir a les classes, respectar els horaris i participar en aquelles
act ivitats de I'escola que aixf ho demanin.
Assistir amb puntualltat a res classes i mantenir una actitud de treball
correcta.
Respectar, utilitzar correctament i compartir ets bens mobles i les
instaltacions del centre, aixi com tarnbe ets bens i pertinences oels
altres companys i personal del centre.
En cas de desperfectes per una actitud inadequada, retribuir 81 cost de la
reparacio o reposici6.
Respectar les decisions de l'equip docent i del cap de servei de l'esccla,
sense perjuoici que puguin comunicar el seu desacord , via reunio 0
tutoria.

6.2. Drets i deures del professorat

6.2.1. Eis drets del professorat s6n els sepuents:
Respectar la seva dignitat personal i professional.
No ser discriminat per ra6 de conviccions religioses, morals a
ideol6g iques.
Assistir a totes les reunions del claustre, amb veu i vot.
Ser informat de la gesti6 de I'escola per mitja del claustre 0 pels organs
politics corresponents.
Convocar els pares 0 tutors deis alumnes menors d'edat i/o tutstats per
tractar assumptes corresponents a \'educaci6 dels mateixos .
Disposar dels mitjans de treball adequats, per a un exercici 6ptim de la
seva tasca docent.
Participar en ets cursos de formaci6 que s'organitzin des de rescola.

6.2.2. Eis deures del professorat s6n els seglients:
Responsabilitzar-se de la tasca peoaqoqica en relacio amb l'alurnnat al
seu carrec, aixi com fer el seguiment academic i d'assistencia del
mateix.
Participar en les reunions d'avaluaci6 i/o sirnilars que impliquin alumnes
al seu carrec.
Presentar informes als tutors que reflecteixin l'evoluci6 dels mateixos en
relacio amb l'assignatura.
Respectar el PEe i RRI i actuar d'acord amb els seus objectius.
Oferir un ensenyament de qualitat.
Estimular en I'alumnat l'estimaci6 per les arts plastiques i visuals,
I'aprenentatge, el coneixement i el criteri propi.
11
e
Assistir i participar activament a res reunions i sessions de
convoqui eJ cap de servei.
'I " l "'''
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Assisur i participar activament a les reunions del claustre . <~/ ~
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Responsabilitzar-se d'altres funcions, que en l'arnbit de la seva
cornpetenc.a, Ii puguin ser assignades per l'orqan academic superior.
Assistir amb puntuatitat a les classes i reunions.
Participar activament en tasques acadernlques j extraacaderruques
generals de l'escota en les quais sigui requerida /a seva coltaboraclo.
Generar i mantenir un ambient de treban fonamentat en la cot-taboracto,
l'ordre, els valors educatius i eJ respecte.
Estar en possessi6 de la titulacio requerida segons la seva especialitat.
Respectar els horaris establerts pel bon desenvolupament de les
activitats de l'escola.
Controlar la puntualitat i assistencia de I'alumnat a c1asse.

6.3. Orets i deures de les families
Les persones a carrec dels menors no ernancipats, sigui el pare, mare, tutor 0
curador tenen ets drets i deures que s'enumeren a continuaci6.

6.3.1. Els drets de les families son els sequents:
Ser tractat amb respecte per part de la comunitat educativa.
Ser informats de tot auo referent a la gestio pedaqoqica i adrrurustrativa
de l'escola.
Rebre informaci6 de les activitats de I'escola pertanyents a l'arnbit
pedagogic del menor.
Ser adequadament atesas i intorrnats pel cap de servei , tutors i
professoral en els horaris fixats per l'escola.
Col -Iaborar en les activitats complementaries programades.

6.3.2. Els deures de les families son els sequents:
Assistir a les reunions individuals 0 col ·lectives con vocades per l'escola.
Comunicar a l'escola si el seu fill pateix qualsevot rnalaltta i/o
discapacitat.
Justificar adequadament, per escrit 0 teletonicarnent, les absencres a
I'escala.
Facilitar als seus fills ers mitjans necessaris i didactics, per dur a terme
favorablement I'activitat docent a I'escola.
Cotlaborar amb ets organs educatius i professoral pel miller
desenvolupament de les activitats a rescola.

Oisposici6 derogat6ria
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Disposici6 final primera
Aquest reg lament entrara en vigor l'encema de la seva publicaci6 al Butlletf
Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa publica per a coneixement general i efectes.

Andorra la Vella , 9 d'octubre del 2014

Vist i piau

Meritxel PEREZ FONT
Secretaria General

Maria Rosa FE
Consol Major
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