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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ESCOLA D’ESTIU UPV 
 

Art. 1: Admissió de participants  
 

1. L’admissió de participants competeix a l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de 
València. 
2. Tenen preferència els participants familiars de primer grau (fills o germans) dels membres de 
la UPV (alumnes, PDI o PAS) 
3. Després d’aquests s’antendràn (i tenint en compte les places disponibles) les sol·licituds dels 

membres de Alumni.  
4. Tot seguit, i segons les places vacants en cada curs, s’adjudiquen a les sol·licituds dels 
antics participants en l’Escola d’Estiu (els que han participat en les dues últimes edicions), amb 
prioritat per als que tenen germans ja admesos, i, posteriorment, les places disponibles 
s’assignen per sorteig. 
5. Finalment, s’atenen les altres sol·licituds, amb prioritat per als que tenen germans admesos, 
i, posteriorment, s’assignen les places per sorteig. 
6. Sobre el sorteig:  

• En cas d’igualtat de prioritat i si hi ha menys places disponibles que sol·licitants, es 
realitza un sorteig de les places disponibles entre aquests, i la resta queda en llista 
d’espera per al cas que es generen vacants. 

•  Es realitza emprant un sistema informàtic. 
 
 

 

Art. 2: Drets 
 

a) Rebre un servei que assegure el ple desenvolupament de la seua personalitat. 
b) Que es respecte la seua llibertat de consciència, com també les conviccions religioses i 

morals, d’acord amb la Constitució. 
c) Que es respecten la integritat i la dignitat personals. 
d) Participar en el funcionament i en la vida de l’Escola d’Estiu, de conformitat amb el que 

disposa aquest Reglament. 
e) Reclamar davant l’òrgan competent en els casos en què els 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) Mantenir una conducta respectuosa amb el caràcter propi de l’Escola d’Estiu i observar 
les normes de funcionament i convivència. 
c) Col·laborar amb els companys en les diverses activitats i respectar la seua dignitat. 
d) Utilitzar responsablement les instal·lacions i l’equipament de l’Escola d’Estiu. 
e) Complir amb qualsevol deure que s’establisca al 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 normes de convivència següents: 
 

• Cooperació en les activitats de convivència. 

• Atenció en la neteja personal i correcció en el tracte social. 

• Fer bon ús de les instal·lacions, el material i el 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 degut als béns d’altre. 

• Puntualitat. 

• Actitud positiva davant els avisos, les correccions i el compliment de les sancions. 

• Vocabulari habitualment correcte i educat. 

• Conducta solidària amb els companys. 

• Interès per la participació en l’Escola d’Estiu. 
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Art. 4: Règim disciplinari 
 

1. S’ha d’entendre sempre que les sancions s’usen només en cas de necessitat i sense perdre de 
vista mai el caràcter únicament educatiu que han de tenir. 
2.  En imposar una sanció, procureu: 

a) Que no siga col·lectiva. 
b) Que tinga una utilitat pràctica o pedagògica. 
c) Que siga humana i proporcionada. 

3.  En cap cas poden 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 la convivència normal, i també les que atempten a la conservació del material i les 
instal·lacions. 
5.  Les faltes comeses pels participants són considerades infraccions simples, faltes lleus, greus i 
molt greus. 
 

 
Art. 5: FALTES LLEUS 
1.-Es consideren FALTES LLEUS: 

a) L'actitud passiva del participant enfront de les activitats. La falta de participació, interés 
i absència d'estímul. 
b) Més de tres faltes injustificades de puntualitat. 
c) El comportament reiterat que no respecte les normes elementals d’educació i 
convivència: molestar els companys, crits, sorolls, menjar durant les hores d’activitat sense 
permís exprés del monitor i, en general, tota actitud que siga obstacle per a l’exercici 
normal de l’activitat. 
d) Qualsevol altra falta que, tot i no estar prevista açí, puga ser considerada així, dins del 
marc legal, pel Monitor-Responsable d’etapa. 

 

2.-SANCIONS per FALTES LLEUS: 
Les faltes lleus són sancionades pel responsable d’etapa o el director mitjançant: 

a) Amonestació privada. 
b) Amonestació escrita dirigida als pares amb justificant de recepció. 

 

Art. 6: FALTES GREUS 
 

1.-Es consideren FALTES GREUS: 
a) L’ús habitual d’insults, paraules ofensives o malsonants que destrueixen el clima 
d’amistat i companyerisme. 
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) La repetició de faltes de puntualitat sense haver sigut justificades al monitor respectiu. 
d) L’actitud negativa reiterada entre avisos i correccions, i l’incompliment de les sancions. 
e) Els desperfectes intencionats a l’immoble o el 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 al Responsable d'Etapa i al Director, els que, escoltats els 
interessats, imposaran el tipus de sanció corresponent, sent estes: 
 

a) Amonestació amb advertència, en què s’ha d’incloure un informe detallat del monitor. 
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, sense que això implique la devolució de cap import econòmic. 

 
En tots els casos es remetrà informe detallat als pares amb justificant de recepció. 
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Art. 7: FALTES MOLT GREUS 
 
Es consideren FALTES MOLT GREUS: 

a) L’oposició sistemàtica als principis educatius de l’Escola d’Estiu i als tipus d’activitats 
que s’hi desenvolupen.  
b) El consum i/o la propagació i venda d’alcohol i drogues de qualsevol tipus. 
c) Els maltractaments físics i morals a qualsevol company. 
d) L’apropiació indeguda d’objectes. 
e) Qualsevol altra falta que, tot i no estar prevista açí, puga ser considerada així per la 
direcció de l’Escola d’Estiu, dins del marc legal. 

 
SANCIONS per FALTES MOLT GREUS: 

a) Privació del dret d’assistència a l’Escola d’Estiu o a determinades activitats per un 
període comprès entre set dies i un mes, sense que això implique la devolució de cap 
import econòmic. 
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 de cap 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. 

 


