
Referent al comportament 

Els alumnes i els seus familiars han de mantenir l’ordre i el silenci tant dins de 
les aules com al pati i als passadissos, al mateix temps que cal respectar i 
utilitzar correctament el mobiliari i les instal·lacions. 

Els alumnes mantindran el mòbil apagat durant les classes, assaigs, concerts, 
conferències i altres activitats que així ho requereixen. 

Referent a les sortides 

Els alumnes s’han de comprometre a no pertorbar el bon funcionament de les 
activitats fora del centre. 
Això comporta: fer cas de les indicacions dels professors, ser puntuals als llocs 
indicats, no deixar el grup sense permís, no causar desperfectes materials, etc. 

El professorat pot acordar la no participació d’un alumne en activitats fora del 
centre si el comportament no és el correcte. 

Referent a l’estudi 

L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta el 
desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels 
coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació 
humana i acadèmica. Els pares/tutors són els responsables de controlar l’horari 
d’estudi diari dels fills. 

Referent a les faltes d’assistència 

Els pares/tutors han de comunicar als professors verbalment o per escrit la falta 
d’assistència del seu fill. El centre posa a la vostra disposició un full «Justificant 
de faltes d’assistència», que trobareu a consergeria. 

Referent als concerts i audicions 

Per tal de millorar el nivell d’interpretació i la qualitat de les audicions i concerts 
que fem al centre, i al mateix temps ser conseqüents amb el compromís 
d’educació que tenim amb els alumnes, el claustre de professors us demana 
que, per respecte als intèrprets: 

• No entreu ni sortiu de la sala durant l’audició.
• Apagueu els mòbils.
• Guardeu silenci.

Referent al pianista acompanyant 

El centre posa a disposició dels alumnes d'AA3 de nivell elemental i de Grau Professional 
el servei del pianista acompanyant per treballar el repertori del curs que necessita 
acompanyament. 
L’alumne té l’obligació d’assistir a aquestes classes; l’assistència estarà 
controlada pel pianista acompanyant corresponent. En el cas que es produeixin 
diverses faltes d’assistència, el centre li retirarà aquest servei. 




