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2n Instrument:
Per norma general, no es poden fer dos instruments a l’EMME. Només en
casos molt concrets es concedirà un 2n instrument. El percentatge d’alumnat que
pot fer dos instruments no pot superar el 3% de l’alumnat total de l’escola.


Poden optar a fer un 2n instrument els alumnes amb alta capacitat i bona
trajectòria a l’escola, amb bons hàbits d’estudi a casa i de treball a classe,
capaços de portar l’estudi de dos instruments de manera simultània.



Cal que els alumnes que demanen un 2n instrument hagin cursat un mínim
de 3 cursos del 1r instrument a l’escola.



La ràtio és de 30’ per a cada instrument, amb l’excepció d’alumnes que
faran la Prova d’accés al Conservatori. En aquest cas, i durant el curs de
preparació de la prova, podran fer 45’ del 1r instrument i 30’ del 2n
instrument.



Cada curs es parlarà de l’alumnat que fa dos instruments a les Juntes
d’avaluació. En el cas que el rendiment en els dos instruments no sigui
satisfactori, n’hauran de deixar un.



Si passats 2 cursos l’alumne vol continuar amb els dos instruments, caldrà
que faci també dues agrupacions, una amb cada instrument, sempre i quan
tingui el nivell per a fer l’agrupació i sigui una necessitat de les agrupacions
de l’escola (veure protocol d’agrupacions).

Canvi d’instrument:


Una vegada assignada una plaça pública a un alumne, aquest no pot canviar
d’instrument durant un període de 3 cursos, excepte que per algun
impediment físic/psíquic sobrevingut al moment de la matrícula, el tutor
consideri que l’alumne ha de canviar d’instrument.



Després de cursar els 3 anys d’instrument, sí que es podrà sol·licitar el
canvi, que quedarà subjecte al fet que hi hagi plaça pel nou instrument que
es demana, una vegada coberta la oferta per a l’alumnat de tria
d’instruments (2n1r-2n2n) i segons perfil de l’alumne sol·licitant.

Canvi de tutor/professor d’instrument:


En cas que l’escola tingui més d’un professor d’una mateixa especialitat,
l’escola contempla el canvi de professor, tant per demanda de la família,
com per recomanació de l’equip docent.

L´escola es reserva el dret de revisar en qualsevol moment del curs les
circumstàncies pròpies de cada alumne, valorant cas per cas i proposant
conseqüentment les solucions més convenients.
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