
Tria 
l’instrument



Indicacions 
pels pares

En la proposta educativa del nostre centre està previst que els 
alumnes comencin l'estudi de l'instrument quan cursen 1r de 
nivell elemental i que durant durant el curs d'Iniciació es faci 
el procés de tria de l'instrument.

Hi ha dos casos excepcionals en què alumnes d'Iniciació ja 
comencen l'estudi d'un instrument: quan la professora d'un 
alumne que ha cursat el curs de Sensibilització 6 anys al nostre 
centre ha emès un informe favorable recomanant que comenci 
l'estudi de l'instrument i quan a principi de curs s'ofereixen als 
alumnes d'Iniciació les places lliures de què disposa el centre.

La tria de 
l’instrument

El procés 
d’adjudicació 
de les places 
d’sintrument

El procés d’adjudicació de les places d’instrument és complex. 
El gestionem l’equip directiu del centre, amb la intervenció 
directa de la cap d'estudis.

El nostre centre no té unes places fixes cada curs per adjudicar, 
ja que les places vacants depenen exclusivament dels alumnes 
que es donen de baixa del centre. No hi ha una sortida fixa 
d’alumnat cada curs sinó que el relleu es totalment variable. 

El gruix més importat d’aquesta informació la tenim quan el 
nostre alumnat retorna el full de reserva de plaça durant el 
mes de maig-juny. Però hi ha alumnes que, tot i haver reservat 
la plaça, decideixen no continuar estudiant al centre durant el 
més de juliol, agost, setembre i fins i tot un cop iniciat el curs. 
A efectes pràctics l’equip directiu estem gestionant les baixes 
fins el mes d’octubre.

És impossible fer una previsió acurada de la disponibilitat de 
places per cada instrument. Durant el mes de març fem una 
previsió interna amb la informació que cada professor té dels 
seus alumnes i que ens serveix per anar perfilant la sortida 
d’alumnat del curs següent, però no té cap validesa fins que 
els alumnes ens confirmen si continuaran estudiant o no al 
centre.

És evident que per garantir una organització efectiva del curs 
no podem esperar a assignar les places d’instrument fins tan 
enllà. Assignem la gran part de les places d’instrument durant 



els mesos de juny i juliol. A mitjans de juliol publiquem les 
llistes del instruments assignats.

Calendari del 
procés

Febrer, març i abril: els alumnes coneixen els diferents 
instruments que poden estudiar al Conservatori.

Finals d'abril: les famílies han d'omplir un full on indiquen 
les opcions d'instruments a les que volen optar per obtenir 
plaça.

Maig i juny: amb la informació obtinguda l'equip de direcció 
gestiona l'adjudicació de places.

Mitjans de juliol: es publiquen les llistes dels instruments 
assignats.

Com coneixem 
els 

instruments

El referent en tot el procés de la tria de l'instrument és el 
professor de llenguatge musical, que és el tutor de l'alumne. 

A la classe de llenguatge musical es treballen els instruments 
i s'escolten audicions de cadascun d'ells.

Es programen concerts amb la banda i l’orquestra pensats per 
mostrar els instruments dins d’un conjunt instrumental.

Els professors d’instrument visiten les classes d’iniciació per 
fer una petita mostres del seu instrument.

S’organitzen rodes d’instrument per tal que els alumnes puguin 
tenir un contacte més directe amb aquells instruments que els 
criden més l’atenció o que els generen dubtes.

Pares i alumnes podeu assistir als concerts i activitats que 
organitza el centre. No hi ha res millor per conèixer un 
instrument que escoltar-lo en el marc d'un concert o audició.

L'objectiu de tot el procés de tria és que l'alumne pugui decidir 
l'estudi d'un instrument més enllà dels que coneixia abans de 
venir a estudiar al Conservatori. El nostre centre té el privilegi 
d'oferir als alumnes la possibilitat d'estudiar uns instruments 
que en molts altres centres no s'ofereixen. Normalment són 
instruments més desconeguts però fonamentals per la pràctica 
instrumental en grup. És important que pares i alumnes 
us apropeu als instruments desconeguts, encara que al 
final trieu un instrument que ja coneixíeu.



La tria i 
l’adjudicació 

dels
instruments

Un dels objectius del nostre centre és fomentar la pràctica 
musical en grups instrumentals. Els grups s'estructuren en 
una proporció i diversitat determinada d'instruments. 

El centre ha de vetllar perquè els alumnes puguin gaudir de 
formacions instrumentals el màxim d'equilibrades ja que és 
un valor educatiu molt preuat.

L'equip directiu ha d'adjudicar les places d'instrument tenint 
en compte els següents elements:

• La varietat instrumental en funció de les formacions 
instrumentals.

• Els recursos del centre.

• Els interessos dels alumnes.

És per tot això que cal la col·laboració de tota la comunitat 
educativa (destacant especialment pares i alumnes) perquè 
curs rere curs s'assoleixi una distribució el màxim d'equilibrada 
de places d'instrument que a llarg termini ens permeti gaudir 
dels beneficis que això suposa. Per aconseguir-ho cal que tota 
la comunitat tingui una informació clara, previsió, planificació, 
gestió de les dificultats i desavinences.

La tria de l'instrument, com a centre però també com a pares, 
no ens la podem plantejar només com com una tria immediata 
en funció dels interessos d'alumnes i pares. 

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 il·lusió 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 sol·licituds 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.

Preguntes 
freqüents

Pot ser que malgrat que hagi indicat diverses opcions 
d'instrument el meu fill surti a les llistes com a 
"pendent d'adjudicar instrument"?

Sí, perquè si l'equip directiu pensem que després de la 
data de publicació de les llistes hi pot haver vacants en una 
de les primeres opcions escollides aturem temporalment 
l'adjudicació amb l'objectiu d'afavorir l'alumne.

Pot ser que no tingui cap plaça d'instrument i em 
quedi tot el curs en llista d'espera?

Sí. La gestió de les places d'instrument varia cada curs i a 
vegades aconseguim trobar una bona opció per tothom i a 
vegades no. En ocasions hi ha alumnes que resten en llista 
d'espera uns mesos o tot el curs. Sempre intentem donar-los 
alguna alternativa. Hi ha ocasions excepcionals en què si un 
alumne ens dóna una sola opció i és per un instrument que 
té molt poca oferta de places ha hagut d'esperar més d'un 



curs per obtenir plaça.

Els pares podem tenir la certesa que els nostres fills 
han triat l'instrument correcte?

No. Treure l'entrellat de per què un alumne tria un 
instrument és molt difícil i de fet no té molta importància. 
L'experiència ens diu que el que és important és que a 
l'alumne el motivi començar a estudiar l'instrument, però 
fins i tot en aquest cas l'alumne pot fracassar. El que 
indubtablement condiciona la continuïtat de l'estudi de 
l'instrument són els factors que estan vinculats amb la 
capacitat d'estudi: motivació, constància i regularitat.

Es pot canviar d'instrument?

Sí, si l'alumne ho demana i sempre de mutu acord amb el 
professor. En tots els casos intentem valorar quins factors 
han fet que l'alumne prengui aquesta decisió.



els
instruments 
que es poden 

estudiar

vent fusta, vent metall i percussió:

clarinet

fagot

flauta travessera

oboè

saxòfon 

trompa

trompeta

trombó

tuba

percussió

corda: 

violí 

viola
 
violoncel

contrabaix

instruments polifònics: 

guitarra

piano
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percussió

timbales

caixa

bombo

vibràfon



corda
violí

viola

contrabaix

violoncel



instruments
polifònics

guitarra

piano
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