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Normes de funcionament dels cursos de “Teatre per a nens i nenes”  
 

1. L’organigrama pedagògic dels cursos de “Teatre per a nens i nenes” és el següent: 
§ Direcció  
§ Coordinació artística i pedagògica  
§ Equip docent 

 
2. L’Aula fa un seguiment individualitzat de l’alumnat. Les mares i pares poden concertar tutories  amb el 

professorat i/o coordinador/a. 
 

3. Dins del primer trimestre dels curs escolar es realitza una reunió de mares i pares on s’exposen les directrius 
i objectius pedagògics dels curs. 

 
4. L’alumne/a rebrà un carnet acreditatiu una vegada començat el curs que el permet disposar de descomptes i 

bonificacions en les representacions teatrals que l’Ajuntament organitza al Teatre Municipal de l’Escorxador 
i a d’altres teatres de la ciutat. 

 
5. La matriculació per a les places vacants i l’elecció de dia lectiu es fan per rigorós ordre d’inscripció. Degut a 

les característiques del centre, els germans/es dels alumnes no disposen de prioritats. 
 

6. A partir del 40% de faltes d’assistència sense justificar per escrit es considera “baixa” de l’alumne com a tal. I 
no conservarà la plaça pel següent curs.  

 
7. És convenient que la persona encarregada de recollir l’alumne/a de l’Aula es doni a conèixer al seu 

professor/a.   
 

8. Cal avisar prèviament si, per qualsevol circumstància, l’alumne/a no pot assistir a classe o bé si, per qualsevol 
imprevist, s’arriba tard a recollir l’alumne/a. 
 

9. Si el nen/a pot marxar sol en acabar l’activitat sense que cap adult no el vingui a recollir, cal que signeu 
l’autorització al full de matriculació abans de l’inici de les classes. 

 
10. En cas de portar els nens/nenes després de l’hora d’inici de la classe, cal acompanyar-los fins a l’aula on 

s’imparteix la sessió. 
 

11. L’Aula es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes per al bon funcionament del grup 
classe.  

 
12. Un cop matriculat, l’alumne i el tutor legal adquireix el COMPROMÍS de: 

 
§ Assistir a classe amb l’adequada regularitat i la necessària puntualitat. 
§ Durant el procés pedagògic no és convenient faltar a classe. El professor/a, junt amb el coordinador/a, 

decidirà, en última instància, si l’alumne/a pot participar en la corresponent presentació teatral, cas que 
aquest/a hagi infringit, sense motiu justificat, la premissa d’assistència regular a classe. 

§ Les impuntualitats reiterades comptaran com a faltes d’assistència. En cap cas no estarà justificada la sortida 
de classe abans de l’hora d’acabament, a excepció feta que determinades circumstàncies requereixin dita 
sortida. 

§ Disponibilitat el dia de les FUNCIONS. 


