PROGRAMA AVANÇAT
El Programa Avançat està destinat a l’alumnat que ha superat el Programa Mitjà 2 o el 2n de Grau Professional i que no
desitja continuar cursant estudis reglats de Grau Professional. Aquest programa inclou com a mínim 3 assignatures:
instrument, una assignatura de conjunt instrumental, música de cambra o conjunt vocal (a triar en funció del nivell de
l’alumne/a), i una assignatura d’entre les optatives i programes de Música Oberta que ofereix el centre (a triar en funció del
nivell de l’alumne/a). A més d’aquest programa mínim, l’alumnat també pot cursar altres assignatures col·lectives (si hi ha
plaça) i un segon instrument (depenent de la disponibilitat del professorat i del nivell de l’alumne/a). L’alumnat de Cant
cursarà predeterminadament aquestes assignatures: Cant, Cor de cambra, Interpretació i escena i Idiomes aplicats al cant.
Programa
Avançat

(1)

Matèries
Instrument
Assignatura de conjunts (1)
Assignatura de lliure elecció (3)
Segon Instrument (opcional) (2)

Temps de dedicació setmanal
50’ en una sessió
A determinar segons el conjunt
A determinar segons la matèria
30’ en una sessió

Les diverses formacions del Conjunt instrumental estan especificades a l’apartat 8.2. de la Guia de l’estudiant.
Aquesta assignatura té una taxa específica a afegir a la taxa del curs. Només es pot cursar un segon instrument amb un
informe favorable de l’equip docent i si hi ha plaça disponible. Quan hi ha un nombre superior de sol·licituds que de places
disponibles, tenen prioritat els alumnes amb una nota mitjana més alta d’instrument i llenguatge del curs anterior; i si hi ha
empat en la mitjana, els alumnes amb una nota més alta d’instrument. El segon instrument es podrà cursar un segon any
amb un informe favorable del tutor, però caldrà sol·licitar-lo en el moment de fer la reserva de plaça.
(3)
Qualsevol de les oferides a l’apartat 6.4. de la Guia de l’estudiant, excepte les que són assignatures de conjunt
instrumental o cor. En el Programa Adults s’aconsella cursar l’assignatura “Anem a concert”, pensada especialment per a
aquest programa, o Educació corporal; però també es pot cursar les següents assignatures prèvia prova de nivell o
entrevista: Escoles de pedagogia, Respiració i fisiologia vocal, Edició de partitures i Música i noves tecnologies.
(2)

