MESURES DISCIPLINÀRIES I
MECANISMES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Es consideraran conductes contràries a la convivència les que pertorbin
el normal desenvolupament de l'activitat del centre i les que vagin en
contra de la integritat personal i la dignitat de tots els membres de la
comunitat educativa, així com les que atemptin contra els drets de
qualsevol alumne o treballador del centre.

-

Faltes greus:
. L'agressió física o moral contra els altres membres de la
comunitat educativa, així com l'assetjament de qualsevol tipus.
. La discriminació greu per raons de sexe, opció ideològica o
qualsevol condició personal.
. Els actes d'indisciplina i la pertorbació greu i injustificada
del normal desenvolupament de les activitats del centre.
. Els danys greus causats intencionadament en
les instal·lacions, materials i documents del centre o en
les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa.
. La falsificació o sostracció de documents acadèmics.
. L'acumulació de tres faltes lleus en el mateix curs acadèmic.

-

Faltes lleus:
. Falta de respecte en el tracte amb professors, personal no docent,
companys i, en general, amb qualsevol membre de la
comunitat educativa i amb les activitats desenvolupades per Eòlia.
. Impuntualitat en l'assistència a les classes, assajos i pràctiques
pròpies de cada recorregut. (La puntualitat a les classes és obligatòria. El
professor podrà impedir-hi l'entrada passat el temps pertinent)
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. Atès que els estudis superiors d'Art Dramàtic són presencials, un % de faltes
d'assistència acumulades durant el curs en una mateixa assignatura tècnica,
pràctica o teòric-pràctica pot donar lloc a la pèrdua dels drets d'escolaritat o de
la convocatòria d’exàmens i/o recuperació.
. Ús poc acurat del material del centre.
. Falta d'higiene.
. Fumar dins del centre.

Les mesures correctores seran:
-

-

Amonestació verbal per part del professor o del personal del centre.
Amonestació privada en tutoria per la Cap d’estudis o per Direcció.
Suspensió del dret d'assistència a les activitats lectives pel temps que s’estimi
convenient.
Expulsió del centre.

Les resolucions es comunicaran als afectats per escrit.
Per la resolució de conflictes, es procedirà de la següent manera:
1- En un termini no superior a cinc dies lectius des que es tingui coneixement dels fets,
el Centre convocarà a l’estudiant i/o persones afectades a una reunió per aclarir la
situació.
2- En aquesta sessió es donarà veu, a l'alumne i al responsable del centre, ja sigui el
tutor, professor, direcció o qualsevol altre membre de la comunitat educativa que el
Centre consideri que pot aportar dades d'interès per a la resolució del conflicte.
3- En cas d'existir acord amb l'alumne, es deixarà constància en un document que
fixarà els termes de l'acord aconseguit.

4- En cas de no produir-se acord amb l'alumne, es procedirà a incoar el corresponent
expedient i prendre les mesures correctores adients segons la gravetat del cas.
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