TRIA D'INSTRUMENT CURS 2018/2019
NOM DE L'ALUMNE:
CURS:

Benvolguts pares,
Ha arribat l'hora de fer la llista dels instruments que els vostres fill i filles volen estudiar el
proper curs. Recordeu els instruments que oferim al centre:
Vent fusta, vent metall i percussió: Tuba, bombardí, clarinet, fagot, flauta
travessera, oboè, saxofon, trompa, trompeta, trombó, percussió.
Corda: violí, viola, violoncel, contrabaix, baix elèctric
Instruments polifònics: guitarra, piano.
Tot seguit heu de posar les vostres opcions en ordre de preferència. Al dors d'aquest full
hi teniu un resum de les indicacions que hi ha en el document "Tria l'instrument“ (recordeu
que el podeu consultar a la pàgina web del nostre centre, apartat TRIA L'INSTRUMENT).
Heu de retornar aquest full a la bústia de la secretaria del centre fins el 4 de
maig.
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb mi a l'adreça ppla@ajmanresa.cat
Pilar Pla
Cap d'estudis de grau elemental

LLISTA D'OPCIONS D'INSTRUMENT:
1
2
3
4
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Per omplir el full on indiqueu les opcions d'instruments a les que voleu optar per
obtenir plaça heu de tenir en compte que:
•

Heu d'indicar, com a mínim, dues opcions igualment vàlides i les heu de
posar per ordre de prioritat. Nosaltres us recomanem que com a mínim
n’indiqueu tres. Les opcions d’instruments que doneu han de ser totes vàlides, és a
dir, malgrat l'ordre de preferència hem d'estar disposats a estudiar amb illusió
qualsevol d'ells.

•

Hi ha casos excepcionals en què un alumne té extraordinàriament clar que només
vol estudiar un instrument determinat. Són molt pocs els alumnes que tenen tan clar
quin instrument volen estudiar i moltes vegades això obeeix a haver-se quedat amb
l'opció inicial i/o a idees preconcebudes. En aquests casos respectem que només
s'indiqui una opció d'instrument. Però si és així heu de tenir present que limiteu les
opcions que se us adjudiqui una plaça d'instrument. Si en primera instància no
obteniu plaça passareu a estar en llista d’espera d’aquest instrument i l’equip
directiu no farà cap gestió per adjudicar-vos cap altre instrument.

•

L'equip directiu gestiona tot el procés amb l'objectiu d'adjudicar a cada alumne la
millor opció possible. Heu de saber que el fet d'indicar dues, tres o quatre opcions no
implica que no vetllem per intentar adjudicar la primera de les opcions.

•

Un factor molt important en l'adjudicació d'una plaça d'instrument és la demanda de
l'instrument i les places disponibles. En la reunió informativa sobre la tria de
l'instrument el cap d'estudis fa una primera previsió. En cas de dubte poseu-vos en
contacte amb ell per informar-vos-en.

•

Si l'equip directiu, un cop gestionada la distribució global de les places, es troba en
què hi ha més sollicituds que places d'un instrument concret, podrà adjudicar-les
fent servir un número de desempat que sortirà d'un sorteig públic que es farà al
centre.

