
 

 
 

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS I 
PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE.  CURS 2021-2022 

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE 

17 al 24 de març • Inscripció a les proves d’accés del grau professional pel curs 2021/2022 
• Preinscripció al centre (trasllats d’expedient i segones especialitats)  

26 de març • Publicació llista provisional dels aspirants inscrits (12 h) 

27 de març al  
5 d'abril • El centre romandrà tancat per vacances de Pasqua 

6 al 8 d'abril • Termini de reclamacions a la llista provisional dels aspirants inscrits (14h) 

9 d'abril • Publicació llista definitiva d’aspirants (15 h) 

16 d’abril 

• Publicació de les places ofertades 
• Publicació del procés de desenvolupament, continguts de les proves i 

material que ha de portar l’aspirant 
• Publicació de la  ponderació de les parts per a calcular la qualificació. 
• Publicació del nombre de sessions, dies, horaris i espais per a la realització de 

les proves 
• Terminis de matriculació 

7 de maig • Publicació de la  composició específica de les comissions avaluadores (taulell 
d'anuncis del centre) 

14 de maig • Publicació de l’horari individual assignat a cada aspirant per a la prova 
d'instrument   

14 de maig • Sorteig i publicació del resultat per determinar l’ordre dels admesos en cas 
d'empat en la qualificació final  

PROVES ACCÉS 

17 de maig • Realització del primer exercici (llenguatge musical) de 2n a 6è curs 

18 de maig • Realització del primer exercici ( llenguatge musical) a 1r curs 10h 

18 al 21 de maig • Realització del segon exercici (instrument) de 1r a 6è curs  

26 de maig • Publicació de les qualificacions provisionals (15 h) 

27, 28 i 31 de maig • Termini per a presentar reclamacions (15h) 

1 de juny • Reunió de les comissions avaluadores per a resoldre les reclamacions 

3 de juny • Publicació de les qualificacions definitives (15 h) 

8 de juny • Consell Escolar Extraordinari: aprovació de la llista dels aspirants admesos  

9 de juny • Publicació llista dels aspirants admesos al centre pel curs 2021/2022 


