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1. S’estaableix una única
ú
categooria adreçadda a l’alumnnat de 5è i 6èè curs.
2. Hi poodrà̀ particiipar l á lumnnat matricullat al centree en un delss dos darrerrs cursos deels estudis
professiionals de m
música duraant el curs 2021/2022. No hi poddran particiipar els aluumnes que
causin bbaixa durantt el curs acaadèmic.
3. L ́obbra s ́ajustarrà̀ a un grrau de dificcultat adeqquat per serr interpretaada per aluumnes del
Conservvatori. La duurada estarà̀à compresa eentre els 4 i els 7 minutts.
4. La foormació́ per aquesta connvocatòria serà̀ per a unna plantilla dde dos a quuatre instruments.
5. Els originals hauuran de ser cclarament lllegibles. Es presentarà̀ la partitura de l'obra enn PDF i el
seu enreegistramentt en MP3 o midi. El material es presentaràà̀ a Sílvia L
Llanas Richh, cap del
departam
ment, al maail: sllanassr@bcn.catt. L’enviam
ment ha de ccontenir la partitura en PDF i
l’enregiistrament een mp3 o ell midi
6. La daata límit perr a la presenntació́ de l’oobra serà̀ el 227 de maigg de 2022.
7. El jurrat estarà̀ coonformat peer tres profeessors/es del centre i unn membre de
d l ́equip diirectiu que
actuarà̀ com a secretari amb veu
v i sense vvot. Es valooraran la invventiva, la qualitat
q
i la correcció́
tècnica. El jurat seleccionarà lees obres i puublicarà el lllistat de finaalistes.
8. El vveredicte finnal del jurat, es faràà públic ell 10 de juny de 20222, en el concert on
s’interprretaran les oobres selecccionades. E
El jurat deciidirà i proclaamarà els guuanyadors al
a final del
concert..
9. El preemi es pot ddeclarar deseert. Poden hhaver-hi menncions i /o accésits.
10. L ́incompliment
n
t de qualsevvol de les baases anteriorrs serà̀ motiu de desquaalificació́ .
El Consservatori prrocurarà̀ quue l ó bra premiada puggui ser inteerpretada enn algun dels cicles o
diades qque conform
men la progrramació́ anuual d ́activitaats del curs següent
s

https://ajuntament.b
barcelona.c
cat/conserrvatori/ca

