NORMATIVA CANVI D’INSTRUMENT

Al llarg del curs hi ha alumnat que està interessat en canviar d’instrument.
Aquest fet dóna un caràcter de “eventualitat” a l’aprenentatge que estan rebent, tant a
l’alumne/a com al professor/a.
Hi ha diferents casos i raons, els més freqüents són:
•

Alumnat que es matricula de nou a l’EMM acceptant l’instrument que en aquell
moment hi ha plaça vacant però amb la voluntat de poder canviar tan aviat com
sigui possible.

•

Alumnat que al cap d’uns quants anys d’estudi d’un instrument decideix que en
vol fer un altre.

•

Alumnat que ha provat un instrument que no li agrada i que creu que un altre sí.

En referència als casos anteriors, cal considerar que
•

Matricular a alumnat que comencen amb un instrument amb la voluntat de
canviar quan es pugui, vol dir invertir un temps en un alumne/a sense continuïtat
i, a més, potser aquest alumne/a ha agafat una plaça a algú que sí li hauria
interessat i continuat amb aquell instrument.

•

Alumnes que fa anys que estudien un instrument, en els casos que és possible
participen d’un grup o orquestra. El fet de canviar vol dir que el grup deixa de
tenir un component.

•

L’EMM, ha de deixar una porta oberta a alumnat que no li agrada un instrument,
després d’haver-lo estudiat un temps, per provar-ne un altre.

Amb les consideracions anteriors, hem cregut necessari regular els canvis d’instrument
dels alumnes de l’EMM de la següent manera:
•

Només es permetran canvis d’instrument a alumnat que portin un curs estudiant
un instrument i anteriorment no hagin realitzat cap canvi d’instrument.

•

Els interessats en canviar d’instrument, caldrà que ho sol·licitin al moment de
confirmar la plaça pel següent curs. Aquesta sol·licitud tindrà validesa fins al
novembre del següent curs, ja que els períodes de maig a octubre és quan hi ha
més renúncies de plaça.

•

Aquestes canvis s’acceptaran sempre que hi hagi una plaça vacant del mateix
curs del sol·licitant.

•

En cas que hi hagi més d’una sol·licitud per un mateix instrument, quan es tanqui
el període de confirmació de plaça es farà un sorteig per establir l’ordre de
preferència.

•

Queden exempts d’aquesta normativa els alumnes de sensibilització 6 anys que
hagin començat l’estudi d’un instrument, els anys que es permeti.
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