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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E 

FUNCIONAMENTO DO CONSERVATORIO 

PROFESIONAL DE MÚSICA 
Preámbulo 

As Normas de Organización e Funcionamento do Conservatorio Profesional de Música de 

Vilagarcía de Arousa, xunto co Plan de convivencia, forman parte do Proxecto  Educativo do 

centro.   

A importancia das Normas radica no feito de que é un documento que o centro dáse a si 

mesmo, exercendo a súa autonomía, e no cal se enumeran todas as normas sobre 

organización, participación na vida do centro e usos que fixan as normas básicas de 

funcionamento do centro. 

As Normas de Organización e Funcionamento teñen a súa base xurídica na Lei Orgánica 

2/2006 e nos posteriores desenvolvementos lexislativos correspondentes as administracións 

educativas que deben velar polo correcto funcionamento do centro. 

 

Este documento aterase ao disposto na normativa que se dicte ao respecto polo órgano 

competente da Consellería de Educación que regule a organización e o funcionamento dos 

Conservatorios Profesionais de Música e daquelas que sexan competencia do titular do 

centro, o Concello de Vilagarcía de Arousa. 

 

O réxime de convivencia establecido no centro debe propiciar o clima de traballo e 

corresponsabilidade que permita que os alumnos obteñan os mellores resultados posibles. 

É fundamental que o alumno perciba que estas normas non son algo alleo ao centro, senón 

que foron elaboradas polo conxunto da comunidade educativa (pais, alumnos, docentes e non 

docentes) e que todos colaboraron a través dos seus representantes no Consello Escolar na 

súa redacción e aprobación.Estas Normas de Organización e Funcionamento deben contribuír 

decisivamente a desenvolver os hábitos de convivencia, tolerancia e respecto mutuo entre 

todos. 
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Disposicións xerais 

1. As Normas de Organización e Funcionamento do Conservatorio, aprobadas polos Órganos 

de Goberno do centro, conteñen as normas básicas de funcionamento, organización e 

participación na vida do Conservatorio. 

2. O disposto neste documento será de aplicación para toda a comunidade educativa do 

Conservatorio. 

3. A comisión de convivencia do Consello Escolar do centro é o órgano encargado de 

resolver os conflitos que poidan suscitarse na interpretación destas Normas e dentro do 

ámbito das súas competencias. 

4. Os órganos de goberno do Conservatorio adoptarán as medidas preventivas necesarias 

para garantir os dereitos da comunidade educativa e para impedir a comisión de  feitos 

contrarios ás normas de convivencia incluídas no Plan de Convivencia. 

5. O Consello Escolar evaluará periódicamente os resultados da aplicación destas normas, 

analizando os problemas detectados na súa aplicación e propoñendo as medidas 

oportunas. 

 

Apartado 1º.- As Instalacións 

As instalacións deste centro poderán ser utilizadas par toda a comunidade educativa segundo 

o disposto nestas Normas e segundo os horarios sinalados no Apartado 3º, sempre que as 

Instalacións do Auditorio Municipal permañezan abertas. 

O acceso as dependencias do centro por persoas alleas ao mesmo poderá restrinxirse, 

especialmente no suposto de falta de cumprimento do establecido nestas normas. 

 

Apartado 2º.- Normas de uso das aulas e cabinas de estudo 

Normas xerais 

• Todos os alumnos matriculados oficialmente no Conservatorio teñen dereito ao 

uso das cabinas e aulas destinadas a este efecto. 

• Tamén, e mentres manteñan esta condición, terán dereito a estudar no 

Conservatorio antigos alumnos e profesionais que colaboren nalgunha actividade 

organizada polo centro, durante o tempo de preparación da mesma, estudandose 
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individualmente as condicións de utilización dos espazos precisos. En calquera caso non 

poderán alterar o normal desenvolvemento da actividade lectiva e deberán contar coa 

autorización do Equipo Directivo. 

• Os profesores terán prioridade absoluta para o uso de calquera aula (preparación, 

recuperación de clases, ensaios, etc.), e, en caso necesario, dunha cabina. 

• Os alumnos de percusión poderán utilizar a aula destinada para estes instrumentos 

só cando estea dispoñible, no horario que figura indicado na porta de acceso á mesma. 

• Nas aulas con piano de cola, e nos horarios dispoñibles,  terán preferencia para estudar os 

alumnos matriculados en 5º e 6º do Grao Profesional nas materias de piano e música de 

cámara con piano. 

 

Cabinas de estudo 

• O alumnado interesado en utilizar as cabinas de estudo 1.1. a 1.6 da planta semisoto e 2.3. 

do primeiro andar,  deberá solicitar a chave nas oficinas do Conservatorio de 16:00 a 20:00 

horas. Noutras franxas horarias poden solicitar as chaves na conserxería do Auditorio. En 

calquera caso deberán identificarse e asinar nunha folla de rexistro a hora de entrada e 

saída e o número da cabina utilizada. 

• Está prohibido intercambiar unha chave entre un alumno e o seguinte que ocupa a aula 

ou cabina. Sempre se debe pasar por Secretaría ou Conserxería para devolver a chave e 

anotar a hora de saída; seguidamente o alumno entrante anotará o seu nome e hora de 

entrada e nº de cabina ou aula . 

• Un mesmo alumno non pode ocupar unha cabina máis de unha hora seguida, salvo que 

non haxa ningún outro alumno interesado logo de transcorridos 15 minutos. 

• En  ningún caso se poderá mover ou trasladar instrumentos ou mobiliario das cabinas sen 

autorización do equipo directivo. 

• Non se permitirá a utilización das cabinas de estudo para fins diferentes ao propio estudo 

do instrumento do alumnado do centro. Para o estudo doutras materias non instrumentais 

pódese utilizar a Biblioteca do centro. 

• Non se consinte a utilización das Cabinas de ensaio para grupos de alumnado sen que 

exista un control por parte dun/ha profesor/a que desexe responsabilizarse do grupo. 
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• Non está permitido encerrarse por dentro mentres se está utilizando a aula ou cabina. 

Igualmente, non se permite saír do centro ou estar noutra aula sen devolver a chave en 

Secretaría ou Conserxería.  

• Está prohibido comer dentro das cabinas ou aulas de estudo. 

• Ao saír dun aula ou cabina o alumno debe asegurarse de que todo o material queda en 

perfecta orde e estado, así como a luz apagada. 

• O uso e a responsabilidade sobre todo o que suceda no aula (emprego distinto ao 

estudo ou ensaio, deterioro das instalacións e materiais, etc.) serán do alumno a quen se 

lle concedeu dita aula ou cabina. 

• Calquera anomalía sobre o estado do aula ou cabina ou o seu material debe ser 

comunicada inmediatamente en Secretaría ou Conserxería. 

• O alumno que non respecte e cumpra as normas anteriores será advertido pola 

Xefatura de Estudos, podendo perder o seu dereito a estudar no Conservatorio. As 

sancións estudaranse en cada caso, con especial atención a aqueles que reincidan. O 

alumno que deteriore ou maltrate un instrumento ou calquera outro material do Centro 

pode perder o dereito a utilizar as cabinas ou aulas para ensaiar ou estudar durante todo o 

curso, independentemente das medidas e sancións que legalmente sexan oportunas. 

• Calquera membro do Equipo Directivo ou calquera Auxiliar poderá en todo 

momento revisar a lista de aulas ou cabinas, comprobando o normal 

funcionamento en todas elas. 

 

Apartado 3º.- Horario do centro 

Os horarios académicos do alumnado confeccionaranse cos criterios pedagóxicos que 

anualmente aproba o Claustro de profesores, tendo presentes as posibilidades organizativas 

do centro; intentarase que os alumnos teñan un horario o máis compacto posible reducindo 

así, no posible, o número de días de asistencia ao centro. 
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Horario xeral  do centro 

A) Horario lectivo do centro 

Día da semana Mañá – 10:00 – 14:00 Tarde 16:00 – 22:00 

LUNS SI 

MARTES SI 

MÉRCORES SI 

XOVES SI  

VENRES 

 

EN FUNCIÓN DA 

ELABORACIÓN DOS 

HORARIOS DE CADA 

CURSO 

SI 

 

*Excepcionalmente, e por causas debidamente xustificadas, poderiase autorizar a impartición 

de docencia na franxa horaria comprendida entre as 14:00 e as 16:00 horas. 

B) Horario de atención ao público dos diferentes órganos e servizos non docentes do centro. 

Dirección: de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas 

Xefatura de Estudos/Secretaría: Martes, mércores e xoves de 12:00 a 14:00 horas. 

Administración: de 10:00 a 13:30 e de 16:00 a 20:00 horas.  

C) Horas e condicións nas que están dispoñibles para o alumnado os servicios e instalacións 

do centro 

En período lectivo de luns a venres de de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 22:00 horas 

O horario de apertura das instalacións do Auditorio Municipal é de 08:00 a 22:00 horas.  

D) Horas e condicións en que o centro permanecerá aberto, ao dispor da comunidade 

escolar, fóra do horario lectivo 

Nos fins de semana e períodos vacacionais nos que o Auditorio Municipal permañeza 

aberto, previa petición ao persoal de conserxería do Auditorio Municipal. 

E) Horario de verán 

No mes de xullo;  de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas 

O centro permañece pechado a primeira quincena do mes de agosto. Na segunda quincena 

de agosto;  de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas 
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Apartado 4º.- Criterios de organización do horario lectivo 

Ao principio de cada curso académico remitirase un e-mail informativo ás familias do 

alumnado que se matricula no centro por vez primeira explicando o sistema de elección de 

horarios; neste e-mail  engadirase aquela información que dende o Claustro de Profesores se 

estime convinte transmitir ás familias, tal como a importancia de atender  as recomendacións 

dos titores sobre a organización do horario individual do alumnado e aqueloutras que 

pudiesen xurdir. 

Os criterios para a elección do horario individual de instrumento ou daquelas materias que o 

precisen do alumnado son os seguintes: 

- En primeiro lugar tentarase chegar a un acordo con todo o alumnado da materia. 

- Se non é factible chegar a un acordo, procederase a realizar un único sorteo entre todo o 

alumnado presente. 

- Se un alumno non está presente no intre da adxudicación de horarios, o profesor 

asignaralle unha hora lectiva das que queden libres logo de realizar o sorteo entre os 

presentes. 

- Naqueles casos de materias que o Claustro o considere oportuno, será o profesor 

correspondente o encargado de establecer o horario. 

- Aos efectos da organización do horario lectivo o centro tentará respectar, na medida das 

súas posibilidades, os horarios lectivos dos centros de ensino reglado de primaria, 

secundaria, Formación Profesional e Bacharelato. 

 

Solicitude de cambio de horario ou profesor dunha materia. Tentarase en todas as 

materias e especialmente nas clases non individuais, que os horarios e profesorado fixados 

dende principios de curso non se modifiquen ao longo do curso polos trastornos que esto 

supón ao profesorado. Esta posibilidade aplicarase soamente nos casos de mutuo acordo e 

beneficio entre as partes e/ou por cuestións de forza maior non previstas. 

 

Sistema de organización das titorías: Todo o profesorado ao principio de cada curso fixará 

no seu horario unha hora de atención a pais/nais. A solicitude de cita deberá realizarse por 

teléfono o por mail nas oficinas do Conservatorio cunha semana de antelación, co obxectivo 

de que o profesor titor poida recabar información do resto do profesorado que imparte 
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docencia ao alumno. No caso de que a familia do alumno/a non poida acudir no horario de 

titoría, o profesor titor tentará atopar outra franxa horaria na que poder celebrar a cita. 

 

Apartado 5º.-  Sistema de control da asistencia do alumnado ás actividades 

lectivas deste centro 

 

Perda do dereito á avaliación contínua e procedemento de notificación ao alumnado. 

 

A perda do dereito á avaliación contínua acontecerá cando un/unha alumno/a supere/teña o 

número de SETE faltas de asistencia para materias dunha sesión semanal e DEZ faltas de 

asistencia para materias de dúas sesións semanais. O/A profesor titor/a correspondente será a 

persoa responsable de controla-las faltas, supervisado pola Xefatura de Estudios. 

O alumnado recibirá un primeiro aviso por escrito cando acade as CATRO faltas de asistencia 

para materias dunha sesión semanal e as SEIS faltas de asistencia para materias de dúas 

sesións semanais.  

Voltaráse a remitir notificación por escrito ao alumnado cando aconteza a SETIMA  falta de 

asistencia para materias dunha sesión semanal e a DECIMA para materias de dúas sesións 

semanais e, por conseguinte, teña acontecido a perda do dereito a avaliación contínua. 

 

Materias de 1 sesión semanal: Instrumento, Piano complementario, Orquestra/banda, 

Conxuntos, Novas tecnoloxías aplicadas á música, Itinerario de Fundamentos de 

Composición, Técnicas de Composición aplicadas á didáctica, Repentización e 

acompañamento,  Música de cámara, Educación auditiva e vocal  e Coro. 

Materias de 2 sesións semanais: Linguaxe musical (elemental e profesional), Harmonía, 

Análise e  Historia da música. 

No caso de que un/unha alumno/a supere o número de faltas anteriormente sinalado en unha 

ou varias materias e, por conseguinte, perda o dereito a avaliación continua, deberá realizar os 

exames finais das materias correspondentes que terán lugar no mes de xuño de cada curso 

académico por indicación de cada profesor de acordo coa Xefatura de Estudios. 

En casos excepcionais, e sempre por causas de forza maior,  a Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, previa exposición da situación do alumno/a, motivos e antecedentes, poderá 

conceder unha convocatoria de  avaliación substitutoria á avaliación contínua, que avalíe o 
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grao de cunprimento dos obxectivos propostos en cada unha das diferentes programacións 

didácticas correspondentes as diferentes materias nas que o alumno teña perdido o dereito a 

avaliación contínua. 

 

Apartado 6º.- Sistema de cualificacións do centro 

Os resultados da avaliación, e no seu caso as cualificacións, expresaranse nos 

seguintes termos: 

Ensinanzas Elementais 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4 

Suficiente: 5 

Ben: 6 

Notable: 7 ou 8 

Sobresaliente: 9 ó 10 

 

Ensinanzas Profesionais 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4 

Suficiente: 5 

Ben: 6 

Notable: 7 ou 8 

Sobresaliente: 9 ó 10 

 

Estes sistemas de avaliación son os vixentes como cualificación de fin de curso, e así 

figurarán nos expedientes dos alumnos. 

Os alumnos recibirán trimestralmente un boletín Informativo de Cualificacións onde poderá 

figurar, ademais das cualificacións obtidas as observacións que o profesorado desexe realizar. 

A nota media do curso será a media aritmética das cualificacións de todas as 

materias da especialidade cursadas polo alumnado, expresada cunha aproximación 

de dous decimais mediante redondeo. 

 

Apartado 7º .- Matriculación en máis dun curso académico; promoción 

O prazo para solicitude de matriculación en máis dun curso académico (ampliación de 

matrícula) será desde o principio do curso ata que teña lugar a primeira sesión de avaliación. 



 

 10

Os pais/nais/titores do alumnado que desexe promocionar de curso, deberán presentar un 

escrito de solicitude nas oficinas do Conservatorio profesional de Música. 

O Profesorado que imparte docencia ao alumno/a informará ao respecto e, no suposto de ter 

informe favorable de todo o profesorado, elevarase a proposta ao Consello Escolar do Centro, 

que resolverá ao respecto. 

Posteriormente notificarase ao alumnado a decisión adoptada. 

 

Apartado 8º.- Cambio de profesor 

A asignación de profesor nas materias instrumentais que son impartidas por máis 

dun docente serán establecidas pola Xefatura de Estudos co departamento 

correspondente. 

As solicitudes de cambio de profesor deben ser dirixidas á Xefatura de Estudos do 

centro dende o 15 de Xuño ata o 10 de Setembro de cada ano. 

Excepcionalmente o Equipo Directivo estudará solicitudes presentadas fóra de prazo 

cando os profesores implicados consideren que é posible que o devandito cambio 

beneficie ao alumno. 

 

Apartado 9º.- Préstamo de instrumentos 

O instrumental que dispón o conservatorio, quedase baixo a supervisión e custodia dos 

profesores da especialidade instrumental correspondente. 

Os alumnos interesados en utilizar algún instrumento como préstamo deben dirixirse ao 

seu profesor-titor, que o notificará por escrito ao Equipo Directivo do centro.  

En ningún caso, os instrumentos serán prestados para cursar as ensinanzas elementais ou 

profesionais de música neste Conservatorio, senón que, en todo caso,  o préstamo ten 

carácter temporal e circunstancial. 

Os préstamos de instrumentos serán por un período establecido co profesor titor ou 

pola dirección do centro. 

O profesor-titor certificará o estado do instrumento tanto na entrega ao alumno 

como na devolución deste ao Conservatorio. 

O mantemento rutinario necesario para o uso do instrumento, así coma as 

reparacións motivadas por un mal uso ou deterioro accidental do instrumento correrán 
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por conta do usuario. O alumno notificará ao profesor calquera incidencia a este 

respecto. 

Os profesores poderán dispoñer dos instrumentos en préstamo para atender 

necesidades do Conservatorio. 

 

Apartado 10º.- Préstamo de instalacións, material e instrumentos a colectivos e 

persoas alleas ao centro educativo:  

Aquelas persoas ou colectivos interesados deberán solicitar por escrito (pode ser via e-mail) á 

Dirección do centro aquelas instalacións, material ou instrumentos do Conservatorio que 

precisen, sempre cun fin educativo, cultural ou social. Deberán responsabilizarse do correcto 

uso, mantemento e devolución en perfecto estado; nun impreso elaborado ao respecto se 

indicará a listaxe das instalacións ou do material que se presta, o lugar, a data e hora , o cal 

deberá ser asinado por unha persoa responsable do mesmo que se identificará co seu nome, 

domicilio, teléfono e DNI. En caso de deterioro, perda ou sustracción dos elementos 

prestados, referido esto último as instalacións, materiais ou instrumentos, se procederá á 

notificación á persoa responsable co obxecto de que proceda a súa reparación ou 

substitución coa máxima celeridade. No caso de que, no prazo de dez días naturais contados 

a partir da notificación, non se teña procedido a súa reparación ou substitución,  se precederá 

a dar parte aos órganos competentes do Concello de Vilagarcía de Arousa co obxectivo de 

que se proceda a levar a cabo as reclamacións  pertinentes pola vía que corresponda.  

Sinalar que tamen é posible realizar a solicitude de préstamo perante o rexistro xeral do 

Concello de Vilagarcía de Arousa, así como tramitar a dita solicitude a través dun informe da 

dirección do centro dirixido a Xunta de Goberno Local.  

 

 

Apartado 11º.- Préstamos de material da Biblioteca – Fonoteca – Videoteca 

Para ter dereito ao servizo de préstamo de libros, CD´s, DVD´s ou partituras, é necesario 

ser alumno/a ou ex-alumno do Conservatorio. Deste xeito poderase recibir en préstamo, 

durante unha semana, dúas partituras, un libro e/ou un CD´s ou DVD´s. Ao devolvelo, si 

ninguén o está esperando, pódese solicitar unha renovación por oito días máis. 

O atraso na devolución dos libros ou partituras prestados se penalizará coa 

perda do dereito a solicitar novos préstamos no resto dese mes. 
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Se o atraso se produce por segunda vez, a penalización será por tres meses; e no caso de 

producirse por  terceira vez, a penalización prolongarase ata o final do curso académico. 

A non devolución dalgún libro poderá ser sancionada económicamente. 

 

 

Apartado 12º.- Normas de uso dos ordenadores 

Para ter dereito ao uso dos ordenadores da Biblioteca-Fonoteca-Videoteca, é necesario 

ser alumno/a do Conservatorio. 

O alumnado interesado na utilización dos Ordenadores deberá solicitar permiso na Secretaría 

do centro e velar polo seu correcto uso. 

En ningún caso se poderá acceder desde os ordenadores do Conservatorio a páxinas web de 

contido non adecuado e non relacionado cos estudos do alumnado. 

O incumplimiento destas normas será penalizado coa perda do dereito a utilizar 

este servizo durante o tempo que se estableza polo Equipo Directivo. 

O material deteriorado será reposto polo alumno responsable 

 

Apartado 13º Audicións e concertos 

As audiciones son unha actividade formativa máis dentro do conxunto dos ensinos 

do Conservatorio, moi importante para a formación integral dos nosos alumnos. 

Durante os días de celebración de audicións as clases non se suspenderán, polo que 

os alumnos asistirán a clase con normalidade, sendo potestade do profesor acudir cos 

seus alumnos ás audicións como unha actividade formativa máis. 

Debemos ser conscentes da gran importancia que ten o silencio en calquera 

actuación musical, tanto para o intérprete como para o público; hai que saber estar e 

actuar encima dun escenario, pero tamén hai que saber estar e actuar como público; 

xa que logo procuraremos gardar o máximo silencio e facelo gardar ás persoas 

que estean ao noso cargo.  

Evitar levantarse, sentarse, saír ou entrar da sala mentres alguén estea tocando, 

debemos esperar ao fin da peza que se estea interpretando; tamén é importante a 

puntualidade para molestar o menos posible coas entradas. 
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É unha falta de respecto cara aos demais alumnos saír cando os nosos fillos, amigos ou 

alumnos acabaron de tocar; debemos esperar a que acabe a audición, é posible que 

algún día sexan os nosos fillos, amigos ou alumnos os últimos en tocar e tamén nos gustaría 

que tivesen público e gozasen das súas interpretacións. 

A vestimenta para os alumnos que van intervir na audición debe ser a 

adecuada; en ocasións será o profesor quen dirá como se debe vestir (como no caso 

de orquestra, coro ou música de cámara), pero, si non é así, procuraremos non utilizar roupa 

deportiva. 

 

 

Apartado 14º.- Desenvolvemento do labor do Pianista Acompañante 

O Pianista Acompañante será un profesor de Piano determinado pola dirección do 

Conservatorio e que desempeña unha labor de apoio ás especialidades instrumentais 

autorizadas no centro. Xa que logo, serán funcións do Pianista Acompañante: 

a. Ensaiar cos alumnos das especialidades ás que están asignados. 

b. Actuar xunto aos alumnos nas audicións programadas polo profesorado ou polo centro. 

 

Para o correcto desenvolvemento das funcións do Pianista Acompañante deberanse ter en 

conta as seguintes normas: 

a. Durante o primeiro mes do curso acadeémico entregaranse ao Pianista Acompañante as 

partituras a traballar ao longo de todo o ano por cada especialidade, así como unha lista 

cos alumnos que van traballar ditas obras e que crean que van poder actuar na audición 

trimestral. 

b. O Pianista Acompañante organizará, no seu horario lectivo para tal efecto, os ensaios 

cos alumnos, sempre tendo en conta a disponibilidade horaria das dúas partes. Para iso, 

os alumnos acudirán a concertar cita coa súa Pianista Acompañante. 

c. As obras entregadas fora de prazo non serán acompañadas polos pianistas 

acompañantes. 

d. Os alumnos deberán acudir aos ensaios co Pianista Acompañante coas obras 

xa traballadas co profesor da especialidade. 

e. Darase prioridade de horario aos alumnos que actuarán nas audicións; o profesor titor 

avisará, no menor tempo posible, ao Pianista Acompañante de cales serán os 
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alumnos da lista entregada a principio do trimestre que vaian actuar nunha 

audición, para programar os ensaios para a mesma. 

f. As datas das audicións trimestrais serán aprobadas polo Claustro de Profesores a 

comenzo do curso. O profesorado deberá ter en conta , tendo en conta os días e horas 

dispoñibles do Pianista Acompañante. 

g. O Pianista Acompañante avisará ao profesor-titor cando un alumno incluído na lista 

non acuda a solicitar cita co Pianista Acompañante. 

h. No caso de que un alumno non realice un mínimo de tres ensaios previos a Audición, 

repartidos según a disponibilidade do pianista acompañante, non terá dereito ao 

acompañamento con piano na Audición. 

i. O Pianista Acompañante intentará, na medida do posible, agrupar aos alumnos 

que traballen unha mesma obra nun mesmo ensaio, para así aproveitar mellor o tempo 

dispoñible. 

j. O Pianista Acompañante deberá ter en conta, á hora de programar os ensaios, 

que 1 ou 2 semanas antes da audición é conveniente quedar co profesor-titor do 

alumno e facer, polo menos, un ensaio con él. 

k. Pianista Acompañante para a materia de Coro: Cando o/a profesor/a da materia de Coro o 

solicite, o Equipo Directivo estudará o xeito de que a materia de Coro poida dispoñer dun 

pianista acompañante, se non de forma permanente que poida ser de  xeito ocasional. 

l. Asistencia do profesorado do centro aos ensaios co pianista acompañante: co obxectivo 

de que o profesorado titor que o desexe poida asistir algunha vez a un ensaio dos seus 

alumnos co pianista acompañante tentarase, na medida do posible, atopar un tempo para 

alomenos realizar algún ensaio coa presenza do titor. 

 

 

 

 

 

 

Aprobado polo Claustro de Profesores de data 5 de febreiro de 2014 

Aprobado polo Consello Escolar de data 14 de febreiro de 2014 

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 4 de abril de 2014 


