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1.      Introducció.      

La Comunitat Educativa del Conservatori estarà configurada pels sectors següents:

- Els alumnes/as, que podran constituir-se  en  assemblea  formant l'Associació
d'alumnes/as.

- Els pares i mares d'alumnes/as, que també podran constituir-se en assemblea
for- mant l'Associació de mares i pares d'alumnes/as.

- Els professors/es, la comissió  de  coordinació  pedagògica  i  els departaments
di- dàctics corresponents.

- El personal d'administració i servicis.

Tots estos sectors estaran representats en el Consell escolar del Conservatori d'acord 
amb la normativa legal vigent, i actuaran d'acord amb els principis següents:

- Tots els membres de la comunitat educativa del Centre, siga de forma indivi-
dual o col·lectiva, seran lliures de manifestar i defendre els seus interessos en
els òrgans de representació del Centre en què es troben representats.

- Tots ells hauran de respectar les pautes i normes de convivència establides en el
present document.

- La col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa estarà fonamenta- da
en el diàleg  i el respecte, tractant de propiciar una  relació cordial i fluida  que
permeta la consecució dels objectius generals marcats.

- S'integraran en la vida del Centre quantes iniciatives sorgides dels col·lectius
que ho formen s'ajusten a  les  necessitats  i  possibilitats  del  Conservatori
que contribuïsquen a l'enriquiment i la millora de la formació integral dels
alumnes/as.

- Podran incloure's  quantes  aportacions  pogueren  fer-se  per  part  dels membres
de la comunitat educativa del Conservatori i que perseguisquen la millora
de la vida docent i el clima escolar del Centre.

2.      Objectius     del     pla.      

- Respecte i tolerància en les situacions conflictives i gestionar-les sense recórrer 
mai a la violència.

- Potenciar la integració de tot l'alumnat.

- Eradicar els comportaments i actituds que generen violència i ajudar l'alumnat 
afectat.



- Treballar per a millorar les relacions entre tots els membres de la 
comunitat educativa.

- Implicar en este procés a tots els membres de la comunitat educativa.

3.      Comissió     de     convivència  .

Estarà integrada pel Director/a, Cap d'estudis, un alumne/a, un pare/mare i el
secretari/a  del  Centre.   Tots   ells   triats   a   l'inici   del   curs   acadèmic   d'entre
els components del Consell escolar.

4.      Mesures     de     prevenció  .

Les actituds per a afrontar els conflictes són més importants que els propis conflictes. 
L'esforç ha de centrar-se a buscar solucions.

Actituds que afavorixen la solució dels conflictes:

- Saber escoltar amb tranquil·litat i utilitzar un llenguatge respectuós.

- Saber demanar disculpes quan s'haja comés una falta.

- Proposar solucions, concretar acords i 

respectar-los  4.1.     Organització     en     el     Centre      

- La tutoria com a element fonamental de l'alumne/a en l'activitat docent.

- La mediació com a ajuda en la Resolució de conflictes.

- Demanar assessorament professional si és necessari.

4.2.      Organització     en     l'àmbit     familiar      

- Reunions dels pares/mares amb els tutors.

- Que els pares/mares recolzen el treball del professor/a dins de la seua classe.

- Inculcar als seus fills els valors de respecte, responsabilitat i tolerància.

- Estimular els seus fills perquè dediquen temps a l'estudi.

- Que la relació amb el professorat incloga suggeriments constructius.

1.      Actuació     per     diverses     incidències  .

Les faltes no justificades seran informades el Cap d'estudis pel tutor/a o el profesor/a 
implicat.



En  el  cas  d'informes  de   conducta  inadequada  no   greus,  el  professorat   en
primera instància, amonestarà l'alumne/a implicat i   tractarà  de   resoldre  el
conflicte a través del dialogue. El profesor/a implicat podrà informar per escrit o
personalment dels fets, i en cas de fer-ho per escrit l'alumne/a haurà de tornar
l'informe   firmat per son pare/mare o tutor/a legal.

Si el profesor/a no ha pogut resoldre la situació serà el tutor/a qui parle amb l'alumne/
a sempre recolzat pel Cap d'estudis.

En el cas d'informes de conducta greu o molt greu, el professor/a què haja redactat
l'amonestació haurà d'informar els pares o tutors legals. Les pautes que s'ha de seguir
són:

- Amonestació verbal per part del profesor/a que estiga present.

- Amonestació per escrit del profesor/a corresponent (per al coneixement dels pa- 
res, profesor/a tutor/a i cap d'estudis).

- Convocatòria d'una reunió amb el professor/a tutor/a.

- El professor/a tutor/a realitza l'informe de la situació, per a iniciar les mesures de
la intervenció educativa.

- Entrevista del professor/a tutor/a amb els pares o tutors legals de 
l'alumne/a.

- Si després de les anteriors actuacions l'alumne/a contínua amb la seua actitud, el
professor/a tutor/a ho notificarà al Cap d'estudis, i la Direcció del Conserva-
tori tramitarà l'obertura d'un expedient disciplinari que, d'acord amb la grave-
tat dels fets podria anar associat a l'aplicació de mesures cautelars.

- El Cap d'estudis supervisarà tot el procés.

1.      Intervenció     en     casos     d'assetjament     escolar.      

Donada la gravetat d'estos casos, els membres dels distints sectors de la
comunitat educativa, enfront d'un cas d'assetjament han de posar-ho del
professorat, tutors i equip directiu. Una vegada realitzada la pertinent investigació, si
es determina que és així, s'aplicaran les actuacions pertinents de forma urgent per a
protegir a l'alumne/a:

- Coordinació entre l'equip directiu, tutors i professorat.

- Es comunicarà a la Comissió de convivència, Equip docent, Ajuntament i a la 
Inspecció Educativa.

- Es parlarà amb les famílies implicades.



- Protecció de la víctima per a evitar que continue la situació.

- Possibilitat de denunciar el cas a les instàncies corresponents.

2.      Aprovació,     avaluació     i     modificació  .

El pla de convivència del Conservatori Professional “Juan Cantó” d'Alcoi serà
aprovat pel Consell escolar.

Una vegada aprovat serà  d'obligat  coneixement  a  tota  la  comunitat  educativa
del Conservatori, per a la qual cosa es publicitarà entre tots els seus membres.

D'acord amb la normativa vigent, correspon a tota la comunitat educativa del
Conservatori el seguiment i l'avaluació del present pla de convivència. La
modificació del pla de convivència es realitzarà a proposta de qualsevol dels
col·lectius que constituïxen la Comunitat Educativa del Conservatori i haurà de ser
raonada i fonamentada, corresponent l'aprovació d'estes modificacions, si és el cas, al
Consell Escolar del Centre.
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