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6. Sol·licituds de canvi d’instrument, d’horari i de professor/a 

6.1. Sol·licitud de canvi d’Instrument 

 A Bàsic 1 i Bàsic Adaptat 1, una vegada assignat l’instrument es pot sol·licitar un canvi 

d’instrument. Cal sol·licitar-lo per escrit. Si hi ha plaça i el canvi és factible, s’acceptarà el 

canvi. Si no és possible, es registrarà la sol·licitud per si es produeix alguna baixa. 

L’alumnat que s’hagi donat de baixa al·legant disconformitat amb l’instrument adjudicat i 

manifestant la voluntat de tornar a la llista d’espera per si es produeix alguna vacant de 

l’instrument sol·licitat passarà automàticament a formar part d’aquesta llista. 

 A partir de Bàsic 2 es pot sol·licitar un canvi d’instrument. S’admetrà el canvi només en el 

cas de què hi hagi plaça de l’instrument sol·licitat i de què l’equip docent de l’alumne en 

doni el seu vistiplau. 

 En el Grau Professional, el canvi d’especialitat instrumental està regulat per l’Ordre del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya EDU/518/2008, de 26 de novembre, 

per la qual s’estableixen les condicions per al canvi d’especialitat dins els ensenyaments de 

Grau Professional de dansa i de música. 

6.2. Sol·licitud de canvi de grup de les assignatures col·lectives 

Una vegada assignats els grups de les assignatures col·lectives, els alumnes poden sol·licitar un 

canvi a un altre grup de la mateixa assignatura i curs, si n’hi ha. Cal sol·licitar-lo per escrit. Si és 

possible el canvi perquè hi ha plaça en el grup sol·licitat i l’horari no és incompatible amb el de les 

altres assignatures que ha de cursar l’alumne/a, s’acceptarà. Si no és possible, es registrarà la 

sol·licitud per si més endavant es produeix alguna baixa o alguna altra sol·licitud de canvi que el 

possibiliti. 

6.3. Sol·licitud de canvi de professor/a d’instrument 

Per canviar de professor una vegada començat el curs, l’alumne/a —o els seus representants legals 

si és menor d’edat— ho haurà de sol·licitar al cap d’estudis mitjançant una instància. El cap 

d’estudis ho comunicarà als dos professors/es implicats i al tutor/a de l’alumne/a. Si el professor/a 

sol·licitat té disponibilitat horària, s’efectuarà el canvi. Si no en té, el cap d’estudis buscarà un altre 

professor/a que sí que en tingui i l’oferirà a l’alumne, i si aquest accepta, s’efectuarà el canvi. Si cap 

professor té horari disponible, no s’efectuarà el canvi. 

 


