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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 
Amb l’autonomia que disposa el centre, s’ha elaborat aquest document institucional, el            
Reglament d’Organització i Funcionament (ROF). L’objectiu principal d’aquest és donar          
resposta a tota la comunitat educativa sobre aspectes organitzatius i de funcionament.  
 
El reglament d’organització i funcionament serà elaborat per l’equip directiu amb la            
participació dels diversos sectors de la comunitat educativa i aprovat pel consell escolar.  
 
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina           
Bufí” és un centre d’educació de règim especial que ofereix estudis de música i dansa a                
l’illa d’Eivissa i de música a Formentera.  
A continuació es concreta on es desenvolupa l’activitat pedagògica del centre i la seva              
organització: 
 
CAPÍTOL I. SEU D’EIVISSA 
 
La seu principal es troba a l’illa d’Eivissa, en concret a l’avinguda d’Espanya núm. 15.  
Les instal·lacions de l’edifici són les següents: 
 

Ús actual e les instal·lacions del CMD Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” 

Planta Espai Activitats 

Soterrani Sala d’instal·lacions Quadre elèctric 

Magatzem 1 Sala de màquines 

Magatzem 2 (Auditori) Sala d’espera de l’Auditori 

Baixa Auditori Concerts, conferències, etc. 

Centre de transformació Manteniment elèctric 

Magatzem neteja Espai ús exclusiu personal de neteja 

Vestuari Dansa i 
Sala maquillatge 

Espai ús exclusiu personal dansa 

Entreplanta Secretaria Consergeria i Administració 
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Despatxos Direcció, Caps d’estudis, Sala de Reunions      
i Secretaria acadèmica 

Aula Dansa 2 Dansa Clàssica i Dansa Espanyola 

Sala d’estudi Sala d’estudi pels alumnes 

Vestuaris dansa Vestuaris per als alumnes de Dansa 

Segona Aules teòriques 20 - 22 20 / 21  Llenguatge Musical 
22         Assignatures teòriques 

Aula 23 Col·lectives i Conjunts instrumentals 

Aula 24 Pianista acompanyant  

Aula Dansa 1 Dansa Clàssica i Dansa Espanyola 

Tercera Aules 30 - 34 Especialitats instrumentals  

Aula 35 Banda / Orquestra i Percussió 

Quarta Aules 40 - 44 Especialitats instrumentals 

Cabines d’estudi 1- 6 Aules d’estudi pels alumnes 

Aules teòriques 45 - 46 Teòriques i col·lectives 

Cinquena Aules 50 - 54 Especialitats instrumentals 

Aules 55 - 57 Especialitats instrumentals / Música de     
Cambra i Col·lectives de Piano 

Aules teòriques 58 - 59 Música aplicada a la Dansa i col·lectives 

Sisena Aula 60 Especialitats instrumentals 

Aula Polivalent Concerts, conferències, assajos, etc. 

Setena Coberta Espai de maquinària 
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CAPÍTOL II. SEU DE FORMENTERA 
 

La seu del Conservatori a l’illa de Formentera es troba a l’IES Marc Ferrer.  
 

 

Ús de les instal·lacions del CMD Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” a l’IES Marc              
Ferrer  

Planta Espai Activitats 

Baixa Aula 1 Auditori i aula de piano (piano de cua i         
vertical). No compartida amb l’IES. 

Aula 4  Aula de guitarra 

Aula 5 Aula de violí 

Aula 8 Aula de flauta 

Aula Palic Aula de piano (piano vertical) 

Biblioteca Auditori 

Secretaria Consergeria i Administració 

Primera  Aula de música Aula de teòriques 

Sala de professors Ordinadors i descans del professorat 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE  
 
CAPÍTOL I. ORGANIGRAMA  
 

 
 

 
CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CEIF

 
L’organització i el funcionament d’aquests òrgans són els que s’especifiquen als articles            
127, 128 i 129 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) amb les                 
modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de               
la qualitat educativa (LOMCE), al Decret 120/1994, de 15 de desembre, pel qual s’aprova              
el Reglament de funcionament del Conservatori Professional de Música i Dansa de les             
Illes Balears, al Decret 58/1997, de 25 d’abril, de modificació del Decret 120/1994, de 15               
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament del Conservatori           
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, i, especialment al Decret 120/2002 de               
27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació            
secundària. La composició i l’elecció dels Consells Escolars dels Conservatoris          
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Professionals de les Illes Balears estan regulats per l’Ordre del conseller d’Educació i             
Cultura de 18 d’octubre de 2002 (BOIB núm.129, de 26 d’octubre). 
 
Pel que fa a l’estructura de govern, el Conservatori compta amb els Òrgans de Govern               
següents:  
 
a) Col·legiats: Consell Escolar i Claustre de Professors.  
b) Unipersonals: Director, Cap d’estudis, Cap d’estudis adjunt de Dansa, Cap d’estudis            
adjunt a Formentera i Secretària Acadèmica.  
 
Dins el marc de les competències que aquest reglament atribueix als diferents òrgans de              
govern, els centres podran crear, amb l’autorització prèvia de l’Administració educativa           
corresponent, altres òrgans de govern interns. Les característiques, competències i          
funcions de cada òrgan de govern estan establertes al Decret 120/2002 de 27 de              
setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària. 
 

Des de l’article 8 fins al 22 s’estableixen les característiques i funcions del consell              
escolar.  

 
Des de l’article 27 fins al 41 s’estableixen les característiques i funcions de l’equip              

directiu. El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina            
Bufí” està format per la següent composició: Director, Cap d’Estudis, Secretària           
Acadèmica i Cap d’Estudis Adjunt, que és responsable de l’extensió a Formentera. Els             
òrgans de govern unipersonals que conformen l’equip directiu exerciran les respectives           
funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada. En el cas del/de la Cap               
d’Estudis adjunt de Dansa i de l’extensió a Formentera, assumiran les mateixes funcions             
que els corresponguin com a cap d’estudis dins el seu àmbit de responsabilitat i es               
coordinarà i col·laborarà amb la resta de membres de l’equip directiu, del qual forma part a                
tots els efectes.  

 
Els articles 57 i 58 estableixen les característiques i funcions de la Comissió de              

Coordinació Pedagògica. Aquesta es reunirà els dimecres convocats entre les 10 i 12             
del matí, sempre convocada amb un mínim d’antelació de 24 hores.  
 

Conforme a les Instruccions d’Organització i Funcionament dels Conservatoris         
Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears, les reunions dels òrgans col·legiats,              
consell escolar i claustre, es poden programar de forma no presencial. En tot cas, la via                
no presencial es durà a terme sempre que hi es pugui garantir una comunicació simultània               
bidireccional d'àudio i vídeo amb fiabilitat entre ambdues seus. La direcció del centre             
informarà a cada convocatòria la via assignada (presencial o no presencial). Les            
convocatòries d’aquests òrgans seran sempre amb un mínim d’antelació de 48 hores. 
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El professorat del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i           

Formentera “Catalina Bufí” formen part dels diferents departaments segons les matèries           
que imparteixen:  
 

➢ Departament de Piano: el professorat de piano instrumental, de piano          
complementari, de piano col·lectiu, de conjunt, de piano acompanyant         
d’instruments i d’acompanyament.  

➢ Departament de Llenguatge Musical: el professorat de llenguatge musical, cant,          
repertori, idiomes aplicats al cant, harmonia, fonaments de la composició, anàlisi,           
història de la música, agrupacions corals i instrumentals, música de cambra i            
d’assignatures optatives.  

➢ Departament d’Instruments de Vent i Percussió: tots el professorat         
d’especialitats instrumentals de vent i percussió i el professorat pianistes          
acompanyants corresponents.  

➢ Departament d’Instruments de Corda: tots el professorat d’especialitats        
instrumentals de vent i percussió i el professorat pianistes acompanyants          
corresponents.  

➢ Departament de Dansa d’Ensenyaments Elementals: professorat de les        
assignatures dels Ensenyaments Elementals de Dansa i el professorat pianistes          
acompanyants corresponents.  
 
Els professors que pertanyen a un departament didàctic (per major càrrega lectiva)            

i estiguin adscrits a un altre o a altres departaments, hauran d’assistir a les reunions del                
departament didàctic al qual pertanyen i seguir les directrius emanades del departament o             
departaments als quals estiguin adscrits per al bon funcionament de l’activitat docent, en             
aquelles àrees o matèries que imparteixin dels departaments als quals estiguin adscrits.  
 

Al llarg del mes de setembre, abans de començar el període lectiu, els             
departaments duran a terme sessions per revisar i actualitzar la programació de les             
assignatures del curs pròxim. Aquesta programació actualitzada s’adjuntarà a la          
Programació General Anual (PGA) com a part integrant del Projecte Curricular de Centre             
(PCC). El mes de juny, en finalitzar el període lectiu, els departaments didàctics duran a               
terme les sessions necessàries per efectuar una anàlisi del treball realitzat al llarg del              
curs, dels èxits i de les correccions necessàries per al proper curs, i redactaran la               
corresponent memòria final. Aquesta memòria final es lliurarà a la Direcció del centre i, si               
hi ha aspectes rellevants, seran inclosos en la memòria sobre la Programació General             
Anual que el centre remetrà al Departament d’Inspecció Educativa.  
 

L’Article 46 del Decret 120/2002 defineix el procediment per a la designació del             
cap de departament: 
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1.Al capdavant de cada departament didàctic i de família professional figurarà un            
cap designat pel director del centre, a proposta del departament, i nomenat per la              
Conselleria d’Educació i Cultura, qui exercirà el seu càrrec durant dos cursos            
acadèmics. 

 
2.La direcció del departament serà exercida pel professor de l’especialitat          
pertanyent al cos de professors de música i arts escèniques que designi el director,              
preferentment d’entre els que tenguin destinació definitiva al centre. En el cas dels             
departaments de família professional, el director nomenarà el cap de departament,           
preferentment, entre el professorat que tengui destinació definitiva al centre. 
 
Els i les caps de departament no podran convocar al professorat de Formentera el              

primer dimarts de cada mes ja que el tenen reservat per reunir-se a l’Extensió. 
 

Els professors/es d’instrument individual són tutors/es dels seus alumnes de          
Música. En el cas de Dansa, es designaran tutors/es per grups/cursos des del             
Departament de Dansa amb el vistiplau de la direcció del centre.  
 

En els Conservatoris Professionals de Música i Dansa hi haurà tres àrees de             
coordinació: Coordinació d’Ensenyaments, Coordinació de Tecnologies de la        
Informació i Comunicació, i Coordinació de Producció Artística. Cada una d’aquestes           
àrees tindrà un coordinador específic. La reducció horària es farà en funció de les              
possibilitats organitzatives de cada centre i el volum de treball de cada coordinació. Les              
seues funcions apareixen establertes en les Instruccions d’Organització i Funcionament          
dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears 

 
El centre també participa en el Programa de Gestió de Qualitat i millora contínua              

(SGQ). Tenim un coordinador/a del Programa de Qualitat que disposa d’unes hores            
destinades a les tasques pròpies del programa, i a més a més, també s’ha creat un Equip                 
de Millora seguint les instruccions del programa que té unes funcions definides per la              
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.  

 
L’article 5è de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a               

l’Educació, garanteix la llibertat d’associació de mares i pares d’alumnes remetent a un             
reglament posterior la regulació de les característiques específiques d’aquestes         
associacions. Aquesta associació està regulada segons el Real Decret 1533/1986, de l’11            
de juliol, que regula les associacions de pares i mares d’alumnes i que estableix les               
condicions i competències que tindrà l’AMIPA del  centre.  
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L’organització del Personal d’Administració i Serveis del centre està format per           
la següent plantilla: 
 

a) Una plaça orgànica d’Auxiliar Administratiu. 
b) Dues places orgàniques de Lloc base ordenança. 
c) Una plaça de Personal Laboral de neteja. 
d) Mitja plaça de Personal de neteja subcontractat. 

 
En l’ordre del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016 s’aproven              

les funcions dels llocs de treball del Conservatori professional de Música i Dansa d’Eivissa              
i Formentera “Catalina Bufí”.  

 
TÍTOL IV. FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 
CAPÍTOL I. CALENDARI ESCOLAR 
 
1. Introducció 
 

En referència als dies festius i no lectius se seguiran les directrius del calendari              
escolar que estableix anualment la Conselleria d’Educació i Universitat per als centres            
docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

 
2. Aprovació del Calendari del Curs 
 

Des de l’Equip Directiu es farà un borrador del Calendari del Curs. Aquest borrador              
inclourà almenys: 

● Seqüenciació dels diferents Trimestres. 
● Dates per la realització de preavaluacions i avaluacions trimestrals i finals. 
● Dies festius fixes i proposta de dies festius de lliure elecció del centre. Aquestos              

dies s’escolliran entre les propostes del centre i altres que puguin aportar la resta              
de membres del professorat i personal PAS per votació a mà alçada.  

● Reunions de Claustre del Professorat fixes. 
● Algunes activitats proposades pels diferents departaments de caràcter        

interdepartamental.  
● Entrega de butlletins 

 
Aquest borrador podrà ser modificat a partir dels suggeriments i propostes del            

professorat en benefici d’un millor funcionament i organització del centre. En qualsevol            
cas sempre es respectarà l’opció més respaldada per la majoria del claustre.  
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La proposta del Calendari del Curs serà elevada a la Consell Escolar, que finalment              
l’aprovarà i quedarà publicat a la web del centre i tauler d’anuncis per a la resta de la                  
comunitat educativa.  
 

Qualsevol modificació una vegada aprovat del Calendari Escolar, haurà de ser           
consultat al Claustre de Professors i aprovat de nou pel Consell Escolar.  
 

 
3. Calendari Escolar pel que fa als alumnes de 6è d’Ensenyaments Professionals. 
 

La totalitat de l’alumnat de 6è dels ensenyaments professionals ha de finalitzar el             
curs abans del dia 31 de maig. Aquesta especificitat es deu a dos fets, per una banda els                  
conservatoris superiors de música realitzen les proves d’accés als ensenyaments          
superiors durant el mes de juny, i per altra banda, l’alumnat que cursa el batxillerat               
realitzant les matèries dels ensenyaments professionals han de tenir les notes d’aquests            
ensenyaments abans del darrer dia lectiu del mes de maig. Per tant, es requereix que les                
activitats lectives de l’alumnat de 6è d’ensenyaments professionals finalitzin com a màxim            
el dia 24 de maig i que les juntes d’avaluació estiguin fetes i les actes degudament                
emplenades, signades i enviades als centres de batxillerat abans de dia 31 de maig. 

 
 
CAPÍTOL II. HORARIS  

  
1. Horari del centre  
 

El centre romandrà obert de 8.00 a 21.30 h de dilluns a divendres. L’horari              
d’atenció públic i per al professorat serà entre les 9 hores del matí i fins les 21:30 hores de                   
la nit. Durant la realització de les classes lectives sempre hi haurà almenys un membre de                
l’equip directiu.  

 
2. Criteris en l’adjudicació d’horaris de l’alumnat  
 

Per l’adjudicació dels horaris es tindran en compte uns criteris prèviament aprovats            
pel claustre de professors. L’ordre per a les adjudicacions d’horari en Música serà el              
següent: 1r Música de Cambra, 2n Instrument Individual, 3r Piano Complementari. 

 
● Criteris per l’elaboració de l’horari d’instrument individual 
● Criteris per l’elaboració de l’horari de Piano Complementari 
● Criteris per l’elecció de l’especialitat instrumental i horari grupal a 1r           

d’Ensenyaments Elementals.  
● Criteris per l’elecció d’horari a les assignatures grupals.  

Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)  
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” 

 

 
 

12 

https://drive.google.com/open?id=1UV4wjrS3UOiP3cQET3Ra64drn1SE4JCON4qnaHjm10Q
https://drive.google.com/open?id=1dKT_Tv4472BOqebsK4sFf7l16up9iIcYMe1KnvZj4ZU
https://drive.google.com/open?id=1QHlG_iRkedT7N5Pb-X_dgBG-z_xq_j7szAqXZeJ2A5A
https://drive.google.com/open?id=1QHlG_iRkedT7N5Pb-X_dgBG-z_xq_j7szAqXZeJ2A5A
https://drive.google.com/open?id=14WHDdHvzpksAGCfh9fiOs6lIK0r1bDaQ5dvmbiQqEF0


 

● Criteris per la confecció dels horaris de Música de Cambra.  
 

2.1 Criteris per a l’elecció d’horari dels alumnes de Dansa 
 

Els ensenyaments de Dansa, per les seves característiques, es duen a terme dins             
l’àmbit de la classe, és a dir, la seva pràctica es realitza totalment al conservatori i no a                  
casa. Son classes col·lectives i per tant és el Conservatori el que elabora els horaris i du a                  
terme l’adjudicació dels grups (sempre tenint en compte criteris pedagògics,          
d’organització, ràtios). 
En el cas que hi hagi més d’un grup per curs (desdoblament) als EE. EE. de Dansa, a                  
l'hora de distribuir els/les alumnes a un grup o l’altre, el Departament de Dansa tindrà en                
compte els següents criteris: ràtio equilibrada, compatibilitat horària entre alumnes que           
estudiïn ensenyaments oficials de música i dansa al centre, compatibilitat horària entre            
germans/es, i homogeneïtat per edats. 
 
 
3. Horari del professorat 

 
El Cap d’Estudis, en col·laboració amb la resta de membres de l’Equip Directiu, és              

el responsable de la confecció dels horaris de cada professor/a. 
 

3.1. Jornades del professorat  
 

Per a la confecció de les jornades del professorat es seguiran els criteris aprovats              
per la mateixa conselleria, disponibles a les instruccions d’organització i funcionament de            
cada curs respectivament.  

 
3.2. Confecció dels horaris 

 
El professorat a petició de la direcció del centre, aportarà una proposta d’horari             

individual amb els dies i horari proposat per a la realització de les classes. Aquesta               
proposta serà estudiada i podrà ser modificada per raons d’una millor organització i             
funcionament del centre. 

 
No es podran oferir horaris exclusius fora del període de 16 a 21 hores sense la                

sol·licitud tramesa i aprovada per part de l'equip directiu. 

Per a la confecció de l’horari de cada professor/a s’haurà de tindre reservat l’espai              
de dimarts de 10 a 12 en previsió de reunions de departament i claustres. En cas de                 
Formentera, no es podran programar classes al llarg del matí del dimarts en previsió de               
possibles desplaçaments a Eivissa que suposin incompatibilitats amb el desenvolupament          
normal de les classes ni tampoc es podran programar classes a l’alumnat en l’horari que               

Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)  
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” 

 

 
 

13 

https://drive.google.com/open?id=1FK0os4IrYXOYVdu8IHAq9Jlt9dpjikcRmyABASB9cc8
https://docs.wixstatic.com/ugd/8c3e01_e8f2f5cf17ca4237a5943fcb83745bea.pdf


 

faci Banda a Eivissa (amb una extensió d’una hora i mitja per a desplaçaments).              
Igualment a l’extensió de Formentera, l’alumnat que sol·liciti convalidar l’assignatura de           
música i tingui un espai lliure al seu horari de l’institut tindrà preferència per poder fer                
classes al matí de qualsevol assignatura que formi part del currículum del conservatori,             
sempre que la direcció del IES Marc Ferrer, doni el vist i plau pel que fa als espais i la                    
seva organització interna. 

Els alumnes PEI tenen preferència per poder desenvolupar tota la seva càrrega            
lectiva en la franja de 13.30 a 15.30 els dies que l’IES “Sa Colomina” i el Conservatori                 
determinin en funció de la disponibilitat organitzativa o oferta dels horaris del centre. La              
direcció del centre juntament amb el Coordinador PEI supervisarà que la confecció dels             
horaris PEI ha estat correcta i si detecten anomalies i/o incoherències amb el sistema PEI               
es farà càrrec de la confecció dels horaris d’aquest alumnat.  

La direcció del centre té la responsabilitat d’aprovar els horaris individuals de cada             
professor/a. La direcció es farà càrrec de la confecció de l’horari del professor/a en cas               
que no es compleixen qualsevol d’aquestes instruccions: imposar horaris a l’alumnat           
sense consens entre totes les parts, anteposar l’interès personal del professor/a a les             
necessitats de cada alumne/a i organitzatives del centre, no respectar el màxim d’hores             
lectives per jornada, no presentar per part de l’alumne la sol·licitud d’horari fora del              
període ordinari, etc. Els horaris no es consideraran definitius fins que s’haja tramès el              
DOC a inspecció educativa, revisat i donat el vistiplau per part d’aquesta.  

3.3. Canvi d’horari extraordinari 
 

El professorat, de conformitat amb el pare, mare o tutor/a poden sol·licitar            
conjuntament un canvi extraordinari a la classe individual. Per sol·licitar-ho s’ha de seguir             
aquest procediment administratiu així com omplir aquest document d’instància dirigit al           
Cap d’Estudis i quedar a l’espera de la seva acceptació. 

 
3.4. Horari alumnat PEI 
 

Els alumnes PEI tenen preferència per poder desenvolupar tota la seva càrrega            
lectiva en la franja de 13.30 a 15.30 els dies que l’IES “Sa Colomina” i el Conservatori                 
determinin en funció de la disponibilitat organitzativa o oferta dels horaris del centre. La              
direcció del centre juntament amb el Coordinador PEI supervisarà que la confecció dels             
horaris PEI ha estat correcta i si detecten anomalies i/o incoherències amb el sistema PEI               
es farà càrrec de la confecció dels horaris d’aquest alumnat.  
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3.5. Canvi d’horari del professorat al DOC 
 

El professorat pot fer modificacions al seu horari aprovat al DOC, notificant el canvi              
d’horari a inspecció mitjançant un informe favorable de la direcció del centre. El DOC serà               
modificat una vegada hagi estat revisat i conforme per part d’inspecció educativa.  

 
3.6 Horaris per la realització dels acompanyaments de piano  
 

Part del professorat del Departament de Piano del centre assumeix la funció de             
Pianista Acompanyant i té destinades al seu horari unes hores per l’acompanyament dels             
alumnes del departament de Dansa, Corda i Vent-Percussió.  
 

Per a la confecció dels horaris d’acompanyament de piano, el Cap d’Estudis posarà             
a disposició dels pianistes assignats a cada especialitat un document digital compartit            
amb els tutors/es. Mitjançant Google Drive els tutors i tutores podran escollir una cita de               
l’alumne/a per a un horari d’acord amb la disponibilitat dels pianistes i les hores              
assignades a aquesta tasca. Els tutors i tutores, així com el professorat pianista             
acompanyant pot editar aquest document per tal de facilitar a l’alumnat l’assignació del             
seu horari amb acompanyament pianísitic. L’alumnat també podrà sol·licitar un assaig           
amb el/la pianista acompanyant a Consergeria. En la mesura de les possibilitats, els             
alumnes d’Ensenyaments Elementals podran disposar d’almenys 15 minuts i els alumnes           
d’Ensenyaments Professionals d’almenys 30 minuts d’assaig per sessió. En qualsevol          
cas, s’ha de procurar que tot l’alumnat disposi d’almenys una sessió cada dues setmanes.              
S’ha de tenir en compte la ràtio amb la finalitat de poder gestionar el temps disponible de                 
manera eficaç i així poder ocupar-se alhora de tots els acompanyaments aprovats. És per              
tant, responsabilitat del pianista acompanyant del centre fer aquesta distribució del seu            
temps disponible al seu horari lectiu de manera responsable per tal que tot l’alumnat tingui               
l’acompanyament mínim requerit. És obligació del pianista acompanyant indicar les          
absències de l’alumnat al document Drive de l’horari d’acompanyaments així com           
qualsevol observació destacable.  
 

Per regular el funcionament i organització dels acompanyaments haurem de seguir           
el procediment.  
 

Els pianistes acompanyants a Dansa, tenen el seu horari fixe i hauran            
d’acompanyar cada classe assignada d’acord amb les funcions pròpies de la figura de             
pianista acompanyant de dansa. A més, si és necessari hauran de participar a les              
audcions o funcions programades, prèvia convocatòria. 
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3.7 Permanències del professorat 
 

Cada professor/a pot tindre dins del seu horari individual hores de permanència            
assignades dins de les hores complementàries. Les permanències del professorat i el seu             
protocol d’actuació queden regulades al següent document. 

 
3.8 Horari del personal d’administració i serveis  

 
La jornada laboral, els permisos i les vacances del personal funcionari que            

desenvolupa tasques de caràcter administratiu o de consergeria és competència de la            
direcció del centre, tenint en compte les necessitats del centre i atenent el que s’estableixi               
amb caràcter general per als funcionaris públics.  

 
Aquesta jornada s’ha de complir íntegrament al centre amb una distribució horària            

de 37,5 hores setmanals, de dilluns a dissabte, en jornada continuada o partida, d’acord              
amb les necessitats de cada centre. El personal laboral ha de tenir la jornada laboral, els                
permisos i les vacances que estableixi el seu conveni col·lectiu. 

 
3.9 Horari del professorat al mes de juny i setembre 
 

Una vegada finalitzades les classes al mes de juny o abans d’iniciar-les al mes de               
setembre, l’horari del professorat pot ser flexible. La direcció del centre afavorirà un horari              
de permanència de: 

 
● Professors amb jornada completa: 

De dilluns a dijous de 10 a 13h, més la possible realització d’activitats,             
audicions, exàmens, etc… en horari de vesprada.  

● Professors amb reducció ⅓ de jornada: 
De dilluns a dimecres de 10 a 13h, més la possible realització d’activitats,             
audicions, exàmens, etc… en horari de vesprada.  

● Professors amb ½ jornada: 
Dilluns i dimarts de 10 a 13h, més la possible realització d’activitats,            
audicions, exàmens, etc… en horari de vesprada.  

 
Dins d’aquest període les tasques del professorat han d’estar destinades a: 

 
● Revisió de la Programació Didàctica i Programació d’Aula  
● Realització de memòries finals de curs (juny) 
● Proposta d’horaris per al curs següent (juny) 
● Preparació d’exàmens, proves d’ampliació i proves d’accés 
● Preparació i proposta d’activitats  
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● Preparació del material per al desenvolupament de les classes 
● Inventari de materials, partitures i documentació del departament 
● Qualsevol altra tasca dins de les competències docents respectivament         

atribuides assignada per la direcció del centre. 
 
Al juny, la direcció del centre podrà atorgar jornades lliures compensatòries per al             
professorat que hagi col·laborat i participat en activitats del centre.  
 
CAPÍTOL III. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D’ALUMNES  

 
El procediment d’admissió i matriculació d’alumnes està condicionat al calendari          

d’admissió i matriculació que publica cada any la mateixa conselleria. És molt important             
tindre en compte també els criteris de confecció dels horaris així com les següents bases: 
 

● Bases que regulen les proves d’Accés als Ensenyaments Elementals de          
Música 

● Bases que regulen les proves d’Accés als Ensenyaments Elementals de          
Dansa 

● Bases que regulen les proves d’Accés als Ensenyaments Professionals.  
 

Els exercicis pràctics de les proves d’accés i ampliació són públiques, de lliure             
accés. Però cal tenir en compte que el públic només és espectador i no pot interferir                
durant el procés. El tribunal té el dret a expulsar a l’espectador per raons de coacció o                 
intervenció durant el procés. Els exercicis teòrics seran sempre de caràcter privat, sense             
públic. 

 
1. Proves d’accés a 1r d’Ensenyaments Elementals de música i dansa 
 

Per l’accés a 1r d’Ensenyaments Elementals es fa una prova d’aptitud, en la qual              
no és necessari coneixements previs. Es pot consultar més informació a les següents             
bases: 
  

● Bases que regulen les proves d’Accés als Ensenyaments Elementals de          
Música 

● Bases que regulen les proves d’Accés als Ensenyaments Elementals de          
Dansa 
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2. Proves d’accés a 2n, 3r i 4t d’Ensenyaments Elementals 
 
Per l’accés a aquestos cursos és necessari demostrar una sèrie de coneixements            

previs. Es pot consultar més informació segons l’especialitat instrumental a la web del             
centre (www.ceif.info) dins l’apartat Proves d’Accés i Certificats. 

 
3. Proves d’accés als Ensenyaments Professionals 

 
Per l’accés a aquestos cursos és necessari demostrar una sèrie de coneixements            

previs. Es pot consultar més informació segons l’especialitat instrumental a la web del             
centre (www.ceif.info) dins de l’apartat d’Accés i Certificats. 

 
4. Procediments administratius 
 

Els procediments administratius com ara convalidacions, simultaneïtat       
d’especialitats, reingrés, renúncies de matrícula, dispensa de convocatòria i trasllat es           
realitzaran conforme a l’establert a les Instruccions d’Organització i Funcionament dels           
Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears vigents a cada curs. 
 
CAPÍTOL IV. ASSISTÈNCIA I BAIXES DE L’ALUMNAT  

 
1. Control de faltes d’assistència 
El professor ha de comunicar les absències als alumnes i als seus pares i mares, tutors i                 
tutores, posat que faltin sistemàticament a classe i sempre que siguin menors de 18 anys,               
per intentar trobar-hi solucions abans que els mecanismes de control de les absències             
actuï sobre ells. La justificació d’una o més faltes d’assistència s’ha d’acceptar            
exclusivament per raons de malaltia i, excepcionalment, per motius de força major greus.             
També es considerarà justificada la falta quan aquesta es derivi d'activitats pedagògiques            
organitzades pel centre d'estudis obligatoris de l'alumne/a. 

Les sortides abans de finalitzar les classes o els retards d’arribada hauran de justificar-se              
també. Els casos de necessitats de sortida o arribada de manera continuada s’hauran de              
notificar per escrit al Cap d’estudis. 

El termini màxim per la justificació d’una falta d’assistència serà de 15 dies naturals a               
comptar des del dia següent de la falta a justificar. Cal justificar les faltes dintre del                
trimestre on aquesta va ocòrrer. Els casos excepcionals que no s’hagin pogut justificar             
durant aquest període seran estudiats per la direcció del centre. Per justificar les faltes es               
seguiran les instruccions referides a la consideració de falta justificada i falta no             
justificada.  
 
Els professors i professores han d’informar als caps d’estudis de l’acumulació de faltes             
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injustificades abans de complir el màxim establert per poder informar a la família.  
 
1.1 Alumnat de Música 

 
L'assistència a les classes i activitats organitzades pel Conservatori Professional          

de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”, és obligatòria. El nombre de              
faltes injustificades que, per a cada assignatura, impossibilitarà l’avaluació continuada          
dels alumnes de música serà el següent: 

 a) Classes d’especialitats d’una sola sessió setmanal d’una hora, hora i mitja, dues             
hores seguides: 6 faltes injustificades durant tot el curs, seguides o aïllades. 

b) Classes d’assignatures de dues o més sessions setmanals: 12 faltes           
injustificades durant tot el curs, seguides o aïllades. 

 

1.2 Alumnat de Dansa 

Pel que fa a l’alumnat de Dansa, l’assistència a les classes i activitats             
complementàries fixades a la programació (per exemple, Funció Fi de Curs) organitzades            
per el Departament de Dansa del Conservatori Professional de Música i Dansa, és             
obligatòria. El nombre de faltas injustificades que, de cada assignatura, impossibilitarà           
l’avaluació contínua dels/de les alumnes, serà el següent: 

 
a) Classes de Música (per a Dansa): 6 faltes injustificades durant tot el curs,              

seguides o aïllades. 
 
b) Classes de Dansa clàssica i Dansa espanyola: el 20% de la càrrega lectiva              

anual faltades injustificadament durant tot el curs, seguides o aïllades. 
 
La justificació d’una o més faltes d’assistència s’ha de fer documentalment i            

s’accepten exclusivament  les raons establertes pel centre.  
 
Tipología de faltes d’assistència Dansa: 
 

● FJ Falta justificada: la justificació d’una falta s’accepta únicament per algun           
d’aquests motius: 

 
a) Enfermetat o lesió: 

Per a justificar la falta és necessari presentar un document. 
No es computarà a efectes de pèrdua d’avaluació contínua en els casos            
d’enfermetat. 
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Una lesió pot no impossibilitar l’assistència a classe, per això, quan es doni             
aquesta circumstància, els pares/mares hauran d’informar a la tutora. 

 
Donat el cas de malaltia greu i/o prolongada, i a la vista dels informes              
mèdics, el número de faltas d’assistència a classe serà il.limitat. L’alumne/a           
ha de sol.licitar la dispensa de convocatòria. 

 
b) Assistència a viatges d'estudi o altres activitats acadèmiques similars,         

organitzades pel centre on l'alumne/a cursa els estudis obligatoris: 
 

Per a justificar aquesta falta és necessari presentar un certificat expedit pel            
director o el secretari acadèmic del centre educatiu organitzador de          
l'activitat. 

 
c) Causa de Força Major. 

 
● FI Falta injustificada: qualsevol altre tipus d’absència. 

 
Una vegada superat el número màxim de faltes d'assistència injustificades a classe,            
l'alumne perd automàticament el dret a l'avaluació contínua i el d’assistir a les classes              
setmanals. Aquest fet s'ha de comunicar per escrit al interessat. 
 
Els alumnes que perdin el dret a l'avaluació contínua podran realitzar un procediment             
substitutori d'avaluació que consisteix en un examen en "convocatoria ordinària", davant           
un tribunal avaluador, dels continguts establerts a la programació general anual de            
l’assignatura de la qual l'alumne ha perdut el seu dret a l'avaluació contínua. 
 
2. Procediment administratiu per la tramitació de faltes d’assistència  

 
3. Procediment per a la baixa d’ofici de la matrícula, pèrdua del dret a l’avaluació i                
baixa d'ofici  

 
L’alumnat i els seus pares/mares/tutores legals poden en qualsevol moment          

sol·licitar la baixa de matrícula la qual serà acceptada d’ofici mitjançant el següent             
document. Per al procediment de baixa d’ofici i/o pèrdua d’avaluació per acumulació de             
faltes d’assistència no justificades es seguiran les Instruccions d’organització i          
funcionament per a Conservatoris de Música i Dansa publicats per la Conselleria            
d’Educació.  
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CAPÍTOL V. PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS  
 
1. Professorat 
 
1.1 Comunicació d’absències sobrevingudes del professorat (sense permís previ)         
al centre.  
 
1.2    Sol·licitud de permisos del professorat a la direcció del centre.  
 
1.3    Procediment realització proves d’accés (per al professorat). 
 
1.4    Procediment realització Proves d’ampliació  
 
1.5    Procediment realització exàmens de recuperació a setembre 
 
1.6    Procediment realització prova substitutòria d’avaluació 

 
1.7    Procediment administratiu per penjar les qualificacions trimestrals 
 
1.8   Procediment administratiu per penjar les faltes d’assistència 
 

El professorat ha de penjar i/o actualitzar, a la plataforma de centros.net, les faltes              
d’assistència justificades i no justificades regularment cada setmana. No es poden           
justificar faltes d’assistència sense la documentació signada per part dels          
pares/mares/tutors legals. Per justificar les faltes es seguiran les instruccions referides a la             
consideració de falta justificada i falta no justificada.  
 
1.9  Utilització de l’Auditori en horari lectiu per activitats del centre 
 
1.10  Utilització d’instruments i materials dels centre 
 
1.11  Disseny, maquetació, elaboració i publicació dels programes de mà 
 
1.12 Tutorització del professorat interí novell 

 
La tutorització del professorat interí novell es realitzarà en funció de la Resolució             

per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per a cada              
curs. El centre assignarà un professor/a tutor/a del centre.  
 

El professor-tutor haurà d’elevar al director un informe de tutorització a partir de 30              
dies des de la presa de possessió del professor/a nouvingut.  
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1.13 Control d’assistència del professorat 
 

Els professors/es han de signar al GESTIB el control d’assistència als ordinadors            
amb IP del centre. El Cap d’Estudis comunicarà al professorat dins del termini dels cinc               
primers dies hàbils de cada mes una relació de les faltes d’assistència del mes anterior               
(tant justificades com no justificades). D’acord amb les Instruccions d’Organització i           
Funcionament el professorat disposarà d’un temps per realitzar les al·legacions oportunes.  
 

La relació de faltes d’assistència es comunicada regularment cada mes al           
Departament d’Inspecció que adoptarà si escau les mesures oportunes davant absències           
no justificades del professorat.  
 

En casos de reunions de claustre del professorat o altres de caràcter            
interdepartamental es pot afegir un full de control d’assistència de tots els participants. 
 
1.14 Eines i mitjans de comunicació 
 

El professorat en actiu disposarà d’un compte de correu electrònic d’educació           
(@educaib.eu). Aquest compte és el mitjà de comunicació aprovat pel claustre per enviar i              
rebre notificacions. Altres mitjans de comunicació com per exemple, whatsapp, facebook o            
altres xarxes socials no són oficials i per tant el seu ús queda únicament amb caràcter                
voluntari i personal.  
 

Tot el treball documental es realitza mitjançant aquest compte de correu i amb la              
plataforma Google Drive.  
 

És responsabilitat del professorat consultar el correu electrònic d’educació, la          
plataforma Google Drive i la seua bústia cada dia que té assignades classes al seu horari                
per tal d’estar actualitzat pel que fa a les instruccions, funcionament i organització del              
centre.  
 
2.   Alumnat 

 
2.1 Canvis de Professor-tutor 
2.2 Ampliació de matrícula 
2.3 Premi Extraordinari Fi d’Ensenyaments Elementals i d’Ensenyaments 
Professionals, 
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3.   Centre 
 

3.1 Lloguer d’espais  
3.2 Propostes de concert i activitats a l’auditori alienes al centre.  
3.3 Activitats complementàries i extraescolars 

 
En els conservatoris professionals es poden organitzar activitats complementàries i          

extraescolars. Les instruccions sobre les activitats complementàries i extraescolars i els           
models d’autoritzacions de sortides escolars es troben al lloc web del Servei de Centres              
Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Els centres podran             
sol·licitar als pares de l’alumnat l’abonament de quantitats econòmiques per la realització            
d’activitats complementàries i extraescolars, sempre que no impliquin discriminació         
econòmica.  

 
3.3.1 Protocol d’actuació del Conveni amb la Fundació Baleària 

 
3.4 Bústia de suggeriments 

 
Qualsevol membre de la comunitat educativa pot realitzar en qualsevol moment un            

suggeriment tant a la bústia de suggeriments situada a l’entreplanta del centre de la seu               
d’Eivissa com a la pàgina principal de la web del centre (www.ceif.info). 
 
3.5 Realització de convocatòries i actes de Reunions de Departament, Comissió           
Pedagògica i Claustre del Professorat.  

 
● Convocatòries i Actes de Reunions de Departament. 

 
El Cap de Departament és el responsable de convocar al professorat del seu             

departament, així com de redactar i signar l’acta de cada reunió. A les convocatòries han               
de constar la data, hora i lloc de la reunió i els punts a tractar. A les actes han de constar                     
els assistents i absències, lloc i dia de la reunió, l’ordre del dia i acords presos a cada                  
reunió. El Cap de Departament haurà de penjar la convocatòria i l’acta dins de la carpeta                
del seu departament i informar als membres del departament que ja està disponible.  

 
Tots els departaments hauran de revisar i actualitzar el Llibre d’Inventari (format            

digital), en el qual figurarà la relació de tot el material inventariable que utilitzi el               
Departament. Així mateix, el departament haurà de conservar les proves i els documents             
que hagin servit per a avaluar l’alumnat al llarg del curs fins al venciment dels terminis                
establerts per a les reclamacions de l’alumnat. 

 
● Actes de reunió de  la Comissió Pedagògica i del Claustre de Professorat 

Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)  
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” 

 

 
 

23 

https://docs.google.com/document/d/14c-ZoIUiPeV0uD1tAwbyqQBuRw0RyWVUG4AMZvqcCvQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JXzvMd8AiI5ahTrvLzHrY2O_A3JoUhGTa8w9zw3qMXk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1P5hi70gM5x1oD6eKZXSZCnG-A7L0-F-2ghUD9950Rcs
http://www.caib.es/sites/extraescolars/ca/activitats_complementaries_i_extraescolars/?campa=yes
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=balearia
http://www.ceif.info/


 

 
El director és el responsable de convocar les reunions de la CCP i els claustres. La                

secretària és la responsable de redactar i signar l’acta, com també de llegir les actes               
anteriors. Han de constar els assistents, lloc i dia de la reunió, l’ordre del dia i acords                 
presos a cada reunió. La secretària haurà de penjar l’acta dins de la carpeta del               
professorat i juntament amb la resta d’actes de reunions de la Comissió Pedagògica i              
Claustres de Professors/es respectivament i informar a cada departament que ja està            
disponible.  
 
3.6 Protecció de dades personals de l’alumnat, ús d’imatges de l’alumnat i            
destrucció de documentació i material d’avaluació  

 
Dins del període de matrícules, els pares/mares/tutor/es de l’alumnat tenen l’opció           

de signar un document autoritzant al centre per l’ús d’imatges dels alumnes, tant per part               
del centre com per part de tercers. El centre ha de tindre en compte els alumnes/as que                 
no tenen l’autorització a l’hora de fer difusió d’imatges i/o vídeos a les xarxes socials o                
pàgina web del centre. L’equip directiu compartirà un document amb tots els professors i              
personal administratiu on constin els alumnes que no han cedit drets d'imatge. 
 
3.7 Mitjans de comunicació amb famílies per part del centre 
 

La comunicació predeterminada per part del centre amb les famílies és el correu             
electrònic. El Conservatori enviarà informació relativa a les activitats, calendari, processos           
d’avaluació als correus electrònics registrats a les fitxes de l’alumnat. La utilització de             
missatgeria instantània no serà en cap moment una via oficial de comunicació en el              
centre. Per casos excepcionals, i quan la normativa ho requerixi, s’enviaran notificacions            
per correu certificat al domicili registrat a la fitxa personal de l’alumne/a. 
 

En casos excepcionals i amb caràcter d’urgència, així com per afavorir una millor             
dinàmica, el centre pot cridar per telèfon als pares.  
 

● El mail del centre per a famílies és:  
 ceifcatalinabufi@gmail.com  
 

● El mail del centre assignat per la Conselleria d’Educació és:          
conservatoriprofessional.eivissa@educaib.eu  
 

● El telèfon del centre per l’atenció al públic és:   
971 39 22 53  
 

● El fax del centre és:  
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971 39 94 24 
 

El centre anirà penjant informació d’interès a la pàgina web del centre (ww.ceif.info)             
així com al tauler d’anuncis. Les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube             
tenen un caràcter de divulgació de les activitats del centre i dels procediments             
administratius (publicació de llistes, resultats d’exàmens, etc.) 
 
3.8 Objectes perduts 
 
3.9 Reclamacions 
 

El centre disposa d’un formulari a l’abast de tota la comunitat educativa en el qual               
qualsevol pot redactar una reclamació que podrà ser contestada per la direcció del centre              
si escau.  
 
CAPÍTOL VI. AVALUACIÓ DEL ROF 
 

Aquest document és susceptible de canvis i millores que ajudin a que s’adapti a la               
pràctica educativa, context i situació real del centre. En aquest sentit, per a l’avaluació del               
reglament, ens basem en el model d’investigació-acció, proposat inicialment per Kart           
Lewin i desenvolupat amb més profunditat per L. Stenhouse, seguint els següents            
passos: 
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Es tracta, doncs, d’avaluar des de la pròpia pràctica perquè després es pugui             
aplicar de nou a ella. En la recollida de dades, busquem problemes, veiem si el progrés i                 
la consecució dels objectius concorda amb allò esperat, comprovem si el material i els              
mitjans utilitzats han estat els més òptims, les valoracions dels estudiants des de la seva               
experiència, així com aportacions de la Comunitat Educativa. Utilitzem enquestes          
mitjançant la pàgina web o altres mitjans virtuals, a més de la clàssica bústia de               
suggeriments. A més, la opinió i expressió d’idees seran els instruments més emprats. En              
la reflexió, analitzem les dades, preferiblement amb la comissió pedagògica i les reunions             
de departament, per a poder contrastar opinions i idees, fomentant la participació de tots.              
A continuació, revisem els punts susceptibles de millora per a posar-la de nou en              
pràctica el curs següent. D’aquesta manera, garantim que aquest document s’adaptarà           
contínuament a la realitat educativa i que tindrà la màxima utilitat pràctica. 

 
 
Aprovat per Direcció, a Eivissa, 30 d’Octubre de 2019 

Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)  
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí” 

 

 
 

26 


