
 

 

 

 

 

 

15. SERVEIS 

15.1. Préstec d’instruments 

Tot i que els estudiants han de disposar a casa de l’instrument que han triat per tal de poder estudiar diàriament, en alguns 

casos el centre pot cedir temporalment algun instrument del qual la família de l’alumne es responsabilitza. En el moment 

de la cessió en préstec el professor d’instrument facilitarà a la família o a l’alumne/a si és major d’edat, el full d’aquest 

servei amb les característiques de l’instrument, la data d’entrega i la data estimada de retorn. Si el professor ho considera 

oportú es podrà demanar una pròrroga d’aquesta data. El servei de préstec implica l’obligació de la família o l’alumnat a 

tenir una pòlissa d’assegurança pel valor de cost de l’instrument. S’haurà de presentar o enviar a la Secretaria de l’escola 

un justificant d’aquesta. 

Hi ha determinats instruments que per diverses raons no poden sortir del centre. Es farà tot el possible perquè l’alumnat 

pugui accedir a aquests instruments. 

15.2. Aules d’estudi 

En horari d’obertura dels centres, i si no hi ha classes programades i no en tenen necessitat els professors/es, les aules estan 

a disposició de l’alumnat per estudiar. Té prioritat l’alumnat de música de cambra. L’alumnat pot disposar de l’aula 

d’estudi com a màxim 1 hora, renovable si no hi ha més demanda. Cal sol· licitar-la a Consergeria, des d’on es fa un 

seguiment de l’ocupació de les aules. A principi de curs s’estableixen uns horaris d’estudi per a l’alumnat de percussió a 

l’Edifici Carme Simó (C/ Jardí 4).  

Determinats instruments del centre no es poden fer servir sense autorització expressa de la direcció. Per exemple, els 

pianos de cua i el clavicèmbal.  

Protocol per l’ús dels pianos dels centres  

• L’ús dels pianos i la practica instrumental amb aquests als centres casa Brutau i Carme Simó es limita a les 

classes i als alumnes de les aules de piano, cambra i acompanyament (pianistes). 

• Per l’accés a les aules els alumnes hauran d’acreditar que estan matriculats i que son alumnes de piano. Caldrà 

sol· licitar-les a consergeria, des d’on es farà un seguiment de l’ocupació. 

• Les persones externes que sol· licitin l’ús d’una aula per a la practica instrumental amb piano hauran de fer la 

sol· licitud a través d’una instància al mateix centre.  

• Els responsables i coordinadors de l’ús dels pianos donaran o no accés a aquesta sol· licitud en funció dels horaris 

i l’acreditació del nivell instrumental del sol· licitant. 

• Els pianos de cua de la C22, C25 i J13 només s’utilitzaran en horari lectiu. No s’utilitzaran per estudiar.  

• El piano de l’auditori (C01) només es podrà utilitzar per a concerts, audicions i classes magistrals.  

Aules 

L’alumnat piano (instrument principal i segon instrument) dels programes de Bàsic i Adults podran utilitzar per a estudi 

els pianos de les aules del primer i tercer pis de la casa Brutau i els del carrer Jardí, excepte el de la J13. 

Per als alumnes de piano dels programes Mitjà, Avançat i Grau Professional es podran utilitzar per a estudi tots els pianos 

de les aules menys els de cua. 

• Per sol· licitar-lo els alumnes del centre hauran de mostrar el seu carnet d’estudiant.  

• Els exalumnes i persones alienes al centre hauran de demanar-ho per escrit al secretari acadèmic explicant les 

seves necessitats i la durada de la demanda. Aquest ho valorarà parlant amb els coordinadors del manteniment de 

pianos i decidirà.  

• Els pianos de cua només s’utilitzaran per fer classes amb la presència del professor. No s’utilitzaran per estudiar.  

Matins i migdies 

Els alumnes d’instrument del programa Bàsic podran estudiar a les aules C11, C12, C14, C15 i C16. Els dels programes 

Mitjà i Grau Professional podran estudiar a les aules C12, C12, C16, C21, C23, C24, C26, C27 i C29. 

Tardes 

Es seguirà el mateix criteri del matí sempre i quan estiguin lliures. 

Responsable: secretari acadèmic i consergeria. 


