CALENDA
C
ARI DEL P
PROCÉS D’INSCRIP
D
CIÓ A LESS PROVES
S D’ACCÉS
S,
PREIN
NSCRIPCIÓ
Ó AL CEN
NTRE I MA
ATRÍCULA
A. CURS 20021-2022
IINSCRIPC
CIÓ PROVE
ES D’ACCÉ
ÉS I PREIINSCRIPCIÓ AL CEN
NTRE
177 al 24 de m
març




Inscripciió a les provves d’accés del
d grau proffessional pell curs 2021/
/2022
Preinscriipció al centtre (trasllats d’expedientt i segones eespecialitats)

26 de marrç



Publicació llista provvisional delss aspirants in
nscrits (12 h)

27 de marçç al
5 d'abrill



El centree romandrà tancat per vacances
v
de Pasqua

6 al 8 d'ab
bril



Termini de reclamaccions a la llissta provision
nal dels aspirrants inscritts (14h)

9 d'abril



Publicació llista defin
initiva d’aspiirants (15 h)




Publicació de les plaaces ofertadees
Publicació del procéés de desenvvolupament, continguts de les provees i
material que ha de pportar l’aspirrant
Publicació de la ponnderació de les parts perr a calcular lla qualificaciió.
Publicació del nombbre de sessio
ons, dies, horaris i espaiss per a la reaalització de
les provees
Terminiss de matricuulació

16 d’abriil





7 de maig
g
14 de maig
g
14 de maig
g



Publicació de la com
mposició esp
pecífica de les comissionns avaluadores (taulell
d'anuncis del centre))



Publicació de l’horarri individuall assignat a cada
c
aspirantt per a la prova
d'instrum
ment



Sorteig i publicació ddel resultat per
p determin
nar l’ordre ddels admesos en cas
d'empat en la qualifiicació final
PROV
VES ACCÉ
ÉS

17 de maig
g



Realitzacció del prim
mer exercici (llenguatge
(
musical)
m
de 22n a 6è curs

18 de maig
g



Realitzacció del prim
mer exercici ( llenguatge musical)
m
a 1 r curs 10h

188 al 21 de m
maig



Realitzacció del segonn exercici (in
nstrument) de 1r a 6è cuurs

26 de maig



Publicacció de les quualificacions provisionals (15 h)

27,, 28 i 31 de m
maig



Termini per a presenntar reclamaacions (15h)

1 de junyy



Reunió de
d les comisssions avaluaadores per a resoldre less reclamacio
ons

3 de junyy



Publicacció de les quualificacions definitives (15
( h)

8 de junyy



Consell Escolar Exttraordinari: aprovació
a
de la llista dells aspirants admesos

9 de junyy



Publicacció llista delss aspirants admesos
a
al centre pel cuurs 2021/20222

MATRÍCULA
14 de juny
25 al 29 de juny

15 de juliol

5 al 8 de setembre
13 al 17 de setembre



Publicació de la guia de matricula ( horaris assignatures curs 2021/2022 i
orientacions a seguir en el procés de matrícula)



Matriculació (en línia ) curs 2021/2022



Publicació dels horaris per a la reunió amb el professorat d’instrument per
concretar horari de classe individual pel curs 2021/2022
Publicació d’horaris de les reunions de tutoria d’inici de curs




Reunió amb el professor d’instrument per a la concreció de l’horari de classe
pel curs 2021/2022



Reunions de tutoria d’inici de curs
PROVES ACCÉS SETEMBRE

21 de juny



Publicació de la convocatòria de proves d'accés de setembre

1 al 7 de juliol



Inscripció a les proves d'accés de setembre



Publicació de comissions avaluadores, aules, dies i horaris de les proves
d’accés de setembre



Realització del 1r exercici de setembre per 1r. curs: llenguatge musical.

13 de juliol
7 de setembre

