
NORMATIVA D’INSTRUMENT PRIMÀRIA MUSICAL 
 

1. Tot l’alumnat de 1r de Primària Musical participarà a la Roda d’Instrument durant el 1r               
trimestre de curs, on podran provar i escollir entre tots els instruments que ofereix l’escola. A                
primers de desembre, l’alumnat haurà de decidir amb quin instrument vol iniciar els seus              
estudis musicals. 

 

2. Quan un alumne és inscrit a 2n de Primària Musical, es podrà triar entre els instruments que                 
quedin places. Les places es marquen segons la quantitat d’alumnes que hi ha inscrits del               
curs anterior de cada instrument, perquè hi hagi el major equilibri possible. 
Aquests alumnes no realitzaran cap prova de nivell. 
Pel que fa a l’instrument, recomanem a les famílies que a casa vegin vídeos de concerts i                 
des de l’escola el podem acompanyar a observar una classe d’aquells instruments que en              
tingui interès. 

 

3. Quan un alumne és inscrit a partir de 3r de Primària Musical es realitzarà una prova d’accés                 
de llenguatge i instrument que ja estigui estudiant.  
S’ha de tenir en compte que el Conjunt Instrumental ja es realitzarà tocant el seu instrument.  
Per tant un alumne, que no hagi fet llenguatge ni tocat cap instrument abans, difícilment               
assolirà el nivell necessari. 
L’alumne podrà accedir, si té el nivell, en qualsevol dels instruments que ofereix l’escola,              
sempre que no passin la quantitat de 10 alumnes d’aquell curs i instrument. 

 

4. Un canvi d’instrument, es pot realitzar en casos excepcionals, on la tria no hagi sigut               
adequada per alguna causa que afecti el desenvolupament normal de l’aprenentatge           
d’instrument. En aquest cas han d’estar d’acord l’alumne, la família i el professorat.  

 

5. Enlloc d’un canvi d’instrument, des de l’escola podem oferir la realització d’un segon             
instrument com a extra-escolar, abans del previst, amb el compromís que no afecti a l’estudi               
del primer instrument.  
Com alumne de Primària Musical seguirà realitzant el Conjunt Instrumental i la classe             
individual del primer instrument. 

 

6. En cas de demanar un canvi d’instrument, diferent al cas mencionat al punt 4, es podrà fer                 
una sola vegada assumint: 

 
- que si l’alumne es va inscriure a 2n, no podrà canviar a un dels instruments que no hi                  

quedaven places. 
- que la família disposi d’instrument propi. 
- que en cas de produir-se aquest fet a partir de 3r de PM, l’alumne no podrà assistir a                  

les classes de Conjunt instrumental, fins que el claustre de professors consideri que             
l’alumne ha assolit el nivell del grup. 

- que els alumnes que comencin l’estudi de l’instrument més tard, tindran més            
dificultats per assolir el Nivell Elemental al final de l’etapa i la família no podrà               
reclamar a l’Escola ni al mateix alumne les conseqüències d’aquesta decisió. 

 
 


