NORMES DE PERMANÈNCIA DE L’ALUMNAT A L’EMM
ASSISTÈNCIA
1. L’assistència de l’alumnat a les classes és obligatòria. Es dóna un marge de faltes
d’assistència, justificades, de com a màxim 6 classes per a cada assignatura de l’activitat
lectiva al llarg del curs.
2. És obligatòria l’assistència a totes les actuacions que corresponguin: instrumentals,
corals, orquestrals i de grup programades durant el curs.
En el cas d’incompliment dels casos 1 i 2, l’EMM no garanteix la plaça pel següent curs.
3. En cas de faltar durant quatre setmanes seguides a la totalitat de les matèries a
cursar, sense causa justificada, l’EMM procedirà a donar de baixa d’ofici a l’alumne/a.
La direcció de l’EMM estudiarà cada cas per considerar justificada o no l’absència
seguida de quatre setmanes, considerant justificades les de causa major (malaltia,
intervencions,...).
4. En cas de faltar a una assignatura optativa, es donarà de baixa de l’assignatura i
s’estudiarà la conveniència de poder-la cursar de nou (la mateixa o alguna similar) el
següent curs.
5. Els casos d’alumnat que tinguin obligatori el Cant Coral que per raons mèdiques, o
causes evidents de disfuncions vocals, se’ls podrà eximir de l’assignatura, previ informe
mèdic, si s’escau, i/o informe del professors de cant coral i el tutor i consentiment de la
direcció de l’EMM.
Control d’assistència:
Informe febrer: les faltes d’assistència fins a 22 de desembre per assignatura.
Informe final de curs: les faltes d’assistència totals del curs per assignatura.
En cas de dues faltes d’assistència seguides i no comunicades, o quatre
d’alternes, el professor ho comunicarà al tutor i aquest es posarà en contacte amb la
família informant del fet i advertint de la normativa d’assistència.
PARTICIPACIÓ ORQUESTRA
S’estableix pel curs 2016/17 l’obligatorietat de participar a les orquestres o grups
instrumentals a tot l’alumnat que li correspongui per especialitat i per curs.
PROGRAMA FORMACIÓ AVANÇADA
Als informes de febrer i juny de 3r curs de Formació Bàsica s’especificarà: segons el
nivell i seguiment si l’alumne és APTE o NO APTE per cursar FA, tant pel que fa
instrument com a llenguatge. En cas que el nivell de llenguatge sigui el corresponent
però no el d’instrument, es podrà cursar FA però des de l’EMM no es prepararà la prova
d’accés a grau mitjà fins que s’assoleixi el nivell corresponent.
L’alumnat de FA, a més de l’avaluació contínua com a la resta d’alumnat, tindran nota
d’examen de llenguatge. Aquestes notes sortiran de l’avaluació de diversos professors
de l’EMM. En el cas d’instrument s’aprofitaran les audicions instrumentals públiques del
desembre i maig per fer una valoració conjunta del nivell instrumental.
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