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AGRUPACIÓN MUSICAL DE VINCIOS 

Rúa Mestra Doña Lola S/N 

Vincios – Gondomar  36316 

 

ESCOLA DE MÚSICA DA AGRUPACIÓN MUSICAL DE VINCIOS 

REGULAMENTO DE REXIME INTERNO 

 

 

1. XENERALIDADES 

 

 

- A Escola de Música da Agrupación Musical de Vincios nace como un proxecto educativo integrador que 

engloba o maior número de especialidades posibles, e que se ofrece a todos sen ningún tipo de discriminación. 

 

- O principal cometido desta Escola é formar músicos para a súa integración na Banda de Música Agrupación 

Musical de Vincios. 

 

- Por este motivo os alumnos deberán escoller, para a súa aprendizaxe, un instrumento co que se podan integrar 

na Banda. Polo que, en caso de escoller calquera outro ( piano por exemplo) será como unha segunda 

especialidade.  

 

- A  Asociación subvencionará, na medida do posible, parte da cota mensual do primeiro instrumento. Tendo que 

aboar @ alumn@ o 100% da cota da segunda especialidade instrumental. 

 

- Esta Escola interésase tanto pola formación de músicos afeccionados como polos que queiran facer da música a 

súa profesión. 

 

- Proponse achegar e preparar aos nen@s dende os catro anos de idade ao ensino musical. 

 

- Adica igualmente especial atención á poboación adulta que descubra tardiamente a música e busque unha 

formación nesta materia. 

 

- Tod@s @s alumn@s da Escola ou @s seus pais/nais, no caso dos menores de idade, deberán ser socios da 

Agrupación Musical de Vincios. 

 

- O custo do curso pode ser aboado nunha cota íntegra ou repartida en cotas mensuais que deberán ser aboadas na 

primeira semana de cada mes. 

 

- A falta de asistencia a clases, xustificada ou non, non exime do pago das cotas. 

 

 

 

2. O DIRECTOR DA ESCOLA: 

 

 

- Será nomeado pola Xunta Directiva da Agrupación Musical de Vincios, sendo as súas funcións: 

 

 Velar pola efectiva realización dos fins de formación musical da Asociación e mellora da calidade 

desta. 
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 Ostentar oficialmente a representación da Escola. 

 

 Dirixir e coordinar tódalas actividades educativas da Escola. 

 

 Dirixir as actividades musicais das Bandas Infantil e Xuvenil. 

 

 Impartir a docencia correspondente á área de Linguaxe musical. 

 

 Decidir o momento en que @s alumn@s acceden á práctica instrumental, axudando ao alumnado na 

toma de decisións relativas á súa formación musical, elección de instrumento, incorporación ás formacións 

instrumentais e a Conservatorios, se fora o caso. Axudándolles a superar as dificultades que atopen na 

formación musical. 

 

 Decidir, previa consulta c@ profesor-a de instrumento sobre a incorporación do alumnado ás 

actividades das bandas Infantil,  Xuvenil e Agrupación Musical de Vincios. 

 

 Propoñer á Xunta Directiva o nomeamento ou cese do profesorado da Escola mediante proposta 

razoada. 

 

 Coordinar e velar  pola execución das actividades de carácter académico de profesores e alumn@s. 

 

 Resolver os problemas de organización espacial que podan xurdir ao longo do curso. 

 

 Propoñer e coordinar o desenrolo de actividades complementarias e extraescolares. 

 

 Ten a facultade de adoptar as resolucións que sexan mais adecuadas para resolver as dificultades de 

convivencia, sen prexuízo de informar á maior brevidade posible á Xunta Directiva. 

 

 Promover as relacións da Escola de música cos centros de ensino do concello de Gondomar, coas 

asociacións culturais, coas Concellarías de Educación e Cultura e tamén cos conservatorios de música. 

 

 @ director/a e o profesorado so se pode responsabilizar do que aconteza dentro da aula durante a clase. 

Calquera suceso que teña lugar nos pasillos ou no exterior non será da súa responsabilidade. Polo que os 

país/nais deberán ser puntuais á hora de saída dos seus fillos. 

 

 

 

3. O ALUMNADO E OU NAIS/ PAIS: 

 
 

- Serán informados de todo o referido o seu ensino e formación musical. 

 

- Serán escoitados en tódalas situacións nas que a Escola de Música adopte con el , ou no seu caso co seu fillo, 

medidas distintas as habituais , ben sexa por razóns de rendemento, asistencia, actitude, interese, ou relación 

c@s seus compañeir@s. 

 

- Debendo, para o bo desenrolo das clases, avisar das faltas de asistencia o antes posible ao profesor 

correspondente. 
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- Poderán presentar propostas ou suxestións relacionadas co funcionamento e coas actividades  da Escola de 

Música. 

 

- Deberán colaborar na consecución dos fins e obxectivos propostos pola Escola. 

 

- Deben colaborar no respecto ás normas de funcionamento e convivencia. 

 

- Respectarán os horarios de clases e actividades, para non entorpecer  a boa marcha destas. 

 

- Atender e respetar as propostas que a Escola de Música faga en relación coa participación nas actividades 

instrumentais conxuntas ( Bandas Infantil e Xuvenil). 

 

- Informar á maior brevidade posible  de cando aconteza algún incidente de convivencia entre o alumnado para 

poder tomar as medidas correctoras oportunas. 

 

 

 O alumnado en particular ten a obriga de : 

 

 Estudiar e respetar o dereito ao estudo d@s seus compañeir@s. 

 

 Respetar as normas de funcionamento da escola : horarios, uso dos instrumentos, equipos e instalacións da 

Escola.1 

 

 Participar ( con carácter  obrigatorio ) nas audicións e concertos que organice a Dirección da Escola. 

 

 -Atender e respetar as orientacións e normas nas actividades musicais externas nas que participe a Escola, 

mantendo  un comportamento correcto e respetuoso. 

 

 Colaborar no que se estableza dende a Escola na organización de actividades conxuntas, axudando na 

montaxe e desmontase dos equipos necesarios para esa actividade. 

 

 Cada alumn@ debe posuír un atril propio. 

 

 En particular @s alumn@s de percusión deben ter os seus propios accesorios básicos ( baquetas de todos 

tipos e caixa ) para poder practicar no seu domicilio. 

 

 Ademais de tódolos puntos anteriores, consideranse incluídos todos os aspectos xerais aplicados a calquera 

escola destas características. 

 

 

 En relación á participación nas Bandas Infantil e Xuvenil : 

 

 Asistir con puntualidade aos ensaios e ás actuacións programadas . Deberá comunicarse con dúas 

semanas de antelación a imposibilidade de asistir por causa xustificada. 

 

 De acordo coas indicacións d@ director/a, realizar a preparación previa das pezas que se estean a 

ensaiar. 
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 Atender e respetar as decisións artísticas e organizativas d@ director/a en relación a :   

 

o Repertorio, forma de interpretación, asignación das distintas partituras aos músic@s. 

o Participación dos compoñentes da Banda nas distintas actuacións atendendo a criterios de carácter 

artístico, modalidade de interpretación, adicación e esforzo dos compoñentes da Banda. 

 

 Coidar e respetar todo o material que facilite a Escola para a actividade de interpretación. No caso de 

deterioro dalgún material, deberá comunicarse @ director/a. 

 

 Respectar o regulamento de uso dos materiais e recursos que se facilite ao alumnado membro do 

conxunto instrumental. 

 

 Coidar a uniformidade que se estableza para as actuacións. 

 

 Nas actuacións transmitir en todo momento unha actitude atenta, respetuosa e correcta. 

 

 Os ensaios son actividades docentes nas que os membros son alumn@s que deben esforzarse por acadar 

os mellores rendementos e á vez respetar @ director/a, polo que evitarán nos ensaios realizar calquera acción 

ou actividade que impidada unha correcta atención ás indicacións d@ director/a, e a óptima interpretación 

musical ( uso de teléfonos móviles, falar, tocar cando se pide silencio, etc ). 

 

 Así mesmo en todo momento a conducta dos membros das Bandas será respectuosa c@s seus 

compañeir@s, fomentando a igualdade entre xéneros e as diferentes derivadas das opcións persoiais, culturais, 

ou ideolóxicas. 

 

 

 

 

4. USO E CONSERVACIÓN DOS INSTRUMENTOS: 

 

 

- Todos os instrumentos independentemente de que a súa propiedade sexa da Escola ou d@s alumn@s , deberán 

ser coidados e respetados e realizaranse as operacións de mantemento e limpeza necesarios para garantir o seu 

óptimo funcionamento. 

 

- @s profesores/as vixiarán de forma regular o uso e estado de conservación de tódolos  instrumentos en xeral e 

dos da Escola en particular, e informarán á Dirección da Escola do mal uso ou desperfectos. 

 

- Serán @s profesores/as os que ademais da educación musical fomenten o coidado , mantemento e limpeza do 

instrumento por parte d@ alumn@, sendo esta actividade parte fundamental das clases. 
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5. OS INSTRUMENTOS PROPIEDADE DA ESCOLA: 

 
 

- A  Asociación ten unha serie de instrumentos para prestar ao alumnado para a súa aprendizaxe e formación. 

 

- Estes instrumentos prestanse durante un período máximo de doce meses, durante os que se satisfará por parte 

d@ alumn@ unha cota para posibles reparacións debidas ao uso. 

 

- Deberán ser devoltos nun prazo máximo de tres días, sempre que así se solicite. 

 

- Deberán ser devoltos nas mesmas condicións da entrega. 

 

 

- @ alumn@ que teña un instrumento da Escola para a súa aprendizaxe e formación persoal ten as seguintes 

obrigas: 

 

o Realizar as  tarefas  ordinarias de limpeza e mantemento. 

 

o Faranse cargo da reposición dos elementos consumibles. 

 

o Faranse cargo do bo estado do estoxo e elementos complementarios que houber. 

 

o No caso de dano ou perda dun instrumento por causa imputable @ alumn@, este ou o seu pai, nai ou 

titor, faranse cargo da súa reparación ou reposición. 

 

 

- @s alumn@s que utilicen instrumentos de uso complementario deberán : 

 

o Realizar as tarefas ordinarias de limpeza e mantemento do instrumento. 

 

o Vixiar que esté en óptimo estado de funcionamento, advertindo @ director/a dos deterioros que 

observen. 

 

o Vixiar o bo estado dos elementos accesorios : estoxo,accesorios de limpeza... 

 

o No caso de dano ou perda por causa imputable @ alumn@, este ou a súa familia faranse cargo da súa 

reparación ou reposición.  

 

o Facerse cargo da reposición de consumibles (cañas...) 
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6. AS CONDUTAS INCORRECTAS OU NEGATIVAS. 

 

 

- Son tódalas condutas que, de forma deliberada, impidan ou perturben a realización total ou parcial do traballo 

proposto. 

 

- Que afecte ao respeto e á dignidade d@ director/a , d@s profesor@s ou das persoas responsables da 

Agrupación, d@s compañeir@s, das persoas espectadoras ou calquera persoa que teña relación coa actividade 

musical que se esté a realizar. 

 

- Que conleve dano ou deterioro dos instrumentos ou materiais propiedade do alumnado ou da Escola. 

 

 

 Terán carácter de leves: 

 

- As faltas de respeto ou insultos. 

 

- As faltas de atención ás indicacións d@ director/a . 

 

- O non cumprimento das tarefas de estudio ou ensaio persoal. 

 

- As faltas de puntualidade sen xustificación, que non impidan @ alumn@ ou á Agrupación a realización das 

actividades programadas. 

 

- Os descoidos co material e cos instrumentos que non conleven danos. 

 

 

 Terán carácter de graves: 

 

- As faltas de respeto@s compañeir@s ou insultos en público. 

 

- As conductas que afecten ou perturben o desenvolvemento da actividade programada. 

 

- Os descoidos nos materiais que conleven danos non graves. 

 

- As faltas de puntualidade sen xustificar, reiteradas ou aquelas que sen ser reiteradas teñan como consecuencia 

que o alumno ou alumna ou a Agrupación non poidan realizar a programación prevista. 

 

- As faltas de asistencia sen xustificar. 

 

 

 Terán carácter de moi graves: 

 

- As condutas que conleven agresión física, condutas verbais que atenten contra as opcións persoais, ideolóxicas 

ou culturais ou calquera conduta que atente contra a igualdade ou identidade de xénero. 

 

- As condutas que teñan como consecuencia a alteración do programa de traballo e impidan a súa realización total 

ou parcial. 
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- As faltas de respeto á persoa responsable da Agrupación no desempeño das súas funcións. 

 

- O maltrato dos materiais que conleve dano grave. 

 

- As faltas reiteradas e continuadas de asistencia sen xustificar. 

 

- As faltas de asistencia sen xustificar a actuacións programadas. 

 

 

 Consecuencia da comisión de faltas: 

 

- Advertencia verbal ou escrita. 

 

- A non participación en actividades ou actuación programadas. 

 

- A obriga de reparar os danos materiais ou persoais causados. 

 

- A retirada do dereito de pertenza ao grupo. 

 

 

 Competencia para decidir sobre as consecuencias das condutas incorrectas ou inadecuadas: 

 

- Carácter leve: director/a, profesor/a ou persoa responsable da actividade a realizar. 

 

- Carácter grave ou moi grave: Xunta Diretiva da escola ou a comisión de convivencia que este nomee. 

 

 

 Procedemento para decidir sobre as consecuencias das condutas incorretas: 

 

- @ alumn@ ou a súa familia, informaráselle con claridade da conduta que motiva á consecuencia que se propón e da 

consecuencia en sí. 

 

- No caso de condutas graves ou moi graves a comunicación será sempre por escrito. 

 

- @ alumn@, ou o seu pai, nai ou titor terán dereito a seren escoitados, pola persoa que propón a consecuencia ou pola 

Xunta Directiva. 

 

 

 

 

 

A DIRECTIVA 

01/02/2015 
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