REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ESCOLA d'ESTIU 2017
A.M.P.A. C.E.I.P. CARLES SALVADOR
Art. 1: Admissió de Participants
1. L'admissió de participants competix a l'organització de l'Escola d'Estiu del C.E.I.P. CARLES SALVADOR.
2. Tindran preferència els participants que siguen alumnes del centre o familiars de primer grau (fills o germans)
dels membres del C.E.I.P. CARLES SALVADOR (alumnes, Personal Docent, P.A.S i membres de l'Associació
d'Antics Alumnes del C.E.I.P. CARLES SALVADOR).
3. A continuació s'atendran les sol·licituds, per orde d'inscripció dels antics participants en l'Escola d'Estiu (els
que hagen participat en les dos últimes edicions), sempre fins a completar places oferides.
4. Finalment s'atendran les restants sol·licituds per orde d'inscripció fins a completar places oferides.

Art. 2: Drets
a) Rebre un servici enfocat cap al desenvolupament de la seua personalitat.
b) Que es respecte la seua llibertat de consciència, així com les seues conviccions religioses i morals, d'acord
amb la Constitució.
c) Que es respecte la seua integritat i dignitat personals.
d) Participar en el funcionament i en la vida de l'Escola d'Estiu, de conformitat amb el que disposa el present
Reglament.
e) Reclamar davant de l'òrgan competent en aquells casos en què siguen conculcats els seus drets.

Art. 3: Deures
1. Els participants estan obligats a:
a) Participar en les activitats d'una manera responsable, esforçant-se a desenvolupar totes les seues capacitats.
b) Mantindre una conducta respectuosa i observar les normes de funcionament i convivència.
c) Col·laborar amb els seus companys en les diverses activitats i respectar la seua dignitat.
d) Utilitzar responsablement les instal·lacions i equipament de l'Escola d'Estiu.
e) Complir amb qualsevol deure que s'establisca en l'àmbit de l'Escola d'Estiu.
2. Per a crear un ambient propici que afavorisca el creixement integral dels participants és necessari que en
l'Escola d'Estiu s'observen les següents normes de convivència:
· Cooperació en les activitats convivencials.
· Atenció en la neteja personal i correcció en el tracte social.
· Fer bon ús de les instal·lacions, material i mobiliari de l'Escola d'Estiu.
· Assistència regular a les activitats.
· Respecte a les persones de la comunitat dins i fora de l'Escola d'Estiu.
· Permanència en l'Escola d'Estiu durant la jornada.
· Respecte a causa dels béns d'altri.
· Puntualitat.
· Actitud positiva davant dels avisos, correccions i compliment de les sancions.
· Vocabulari habitualment correcte i educat.
· Conducta solidària amb els companys.

· Interés per la participació en l'Escola d'Estiu, així com totes aquelles normes que es disposen per l'Escola
d'Estiu.

Art. 4: Règim Disciplinari
1. Les sancions s'imposaran en cas de necessitat i amb caràcter únicament educatiu.
2. A l'imposar una sanció es tindrà en compte:
a) Que no siga col·lectiva
b) Que tinga una utilitat pràctica o pedagògica.
c) Que siga humana i proporcionada.
3. En cap cas podran imposar-se sancions que atempten contra la integritat física i la dignitat personal dels
participants.
4. Es consideren faltes de disciplina les que atempten contra el respecte a les institucions, la cortesia i normal
convivència, així com les que atempten a la conservació del material i instal·lacions.
5. Les faltes comeses pels participants seran considerades com a faltes lleus, greus i molt greus.

Art. 5: Faltes Lleus
1. Es consideraran FALTES LLEUS:
a) L'actitud passiva del participant enfront de les activitats. La falta de participació, interés i absència d'estímul
b) Fins a 3 faltes injustificades de puntualitat.
c) Tot comportament que no respecte les normes elementals d'educació i convivència: molestar els companys,
crits, sorolls, i en general tota actitud que siga obstacle per al normal exercici de l'activitat.
d) Qualsevol altra falta que, no estant arreplegada ací, puga ser considerada com a tal, dins del marc legal, pel
monitor-responsable d'Etapa.
2. SANCIONS per FALTES LLEUS:
Les faltes lleus seran sancionades pel Responsable d'Etapa per mitjà de:
a) Amonestació privada.
b) Amonestació escrita dirigida als pares o tutors amb justificant de recepció.

Art. 6: Faltes Greus
1. Es consideraran FALTES GREUS:
a) L'ús habitual d'insults, paraules ofensives o malsonants que destruïxen el clima d'amistada i camaraderia.
b) Falta de respecte cap a l'Escola d'Estiu o les persones de la comunitat, dins i fora de l'Escola d'Estiu.
c) Més de tres faltes de puntualitat sense haver sigut justificades al respectiu Monitor.
d) L'actitud negativa reiterada entre avisos i correccions i l'incompliment de les sancions.
e) Els desperfectes intencionats en l'immoble o material de l'Escola d'Estiu.
f) Les eixides de l'Escola d'Estiu sense autorització dins de la jornada d'activitats.
g) Les eixides de l'activitat sense autorització dins de la jornada d'activitats.
h) El consum de tabac.

2. SANCIONS per FALTES GREUS:
Les faltes greus s'informaran del Responsable d'Etapa i del Director,
els que, oïdes els interessats, imposaran el tipus de sanció corresponent, sent estes:
a) Amonestació amb advertència.
b) Canvi de grup.
c) Suspensió del dret d'assistència a l'Escola d'Estiu o a determinades activitats,
per un període inferior a set dies lectius.
En tot cas es remetrà informe detallat als pares amb justificant de recepció.

Art. 7: Faltes Molt Greus
1. Es consideren FALTES MOLT GREUS:
a) L'oposició sistemàtica als principis educatius de l'Escola d'Estiu i al tipus d'activitats que es desenvolupen.
b) El consum d'alcohol i de qualsevol tipus de drogues així com la seua propagació i venda.
c) Els maltractaments físics i morals a qualsevol company.
d) L'apropiació indeguda d'objectes.
2. Les faltes molt greus s'informaran del Responsable d'Etapa i del Director, els que, emetran un informe detallat
remetent-ho als pares o tutors són justificant de recepció, els que en el termini màxim de 2 dies naturals podran
al·legar el que al seu dret convinga. Es constituirà una comissió formada pel director de l'escola d'Estiu, el
Responsable d'Etapa corresponent i el responsable de l'ampa competent els que imposaran el tipus de sanció
corresponent.
3. SANCIONS per FALTES MOLT GREUS:
Les sancions per faltes molt greus són:
a) Privació del dret d'assistència a l'Escola d'Estiu o a determinades activitats per un període comprés entre set
dies a un mes, sense que això implique la devolució d'import econòmic cap.
b) Inhabilitació temporal per a inscriure's en qualsevol programa de l'Escola d'Estiu.
c) Inhabilitació definitiva per a inscriure's en qualsevol programa de l'Escola d'Estiu.

Art. 8: Disposicions comunes
1. La imposició de les sancions de suspensió o privació del dret d'assistència a l'Escola d'Estiu o a
determinades activitats no implicarà la devolució cap d'import econòmic.
2. En tot cas totes les destrosses injustificades de material ja siga de l'Escola d'Estiu o de les instal·lacions en
què s'exercisquen les activitats, obligarà els seus pares a la reparació econòmica corresponent i a les
indemnitzacions procedents.

EN VALÈNCIA, MAIG DEL 2017

