
	
	
	 	 	  

	
	

	
	
	

	

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA.  CURS 2019-2020 

 Calendari provisional susceptible de modificacions 

29 març a 9 abril • Inscripció a les proves d’accés del grau professional pel curs 2019/2020 
• Preinscripció al CMMB (trasllat d’expedient des d’un altre conservatori) 

 11 d’abril • Llista provisional de candidats inscrits (15 h) 
• Inici del termini de reclamacions  a la llista provisional (15 h) 

12 d’abril 

 
• Publicació del procés de desenvolupament, continguts, material i ponderació de les 

proves d’accés 
• Publicació de les places ofertes 
• Publicació dels dies i franges horàries de realització de les proves d’accés. 
• Publicació dels terminis de reclamació  i dels dies de matrícula 

 
  25 d’abril  

• Final del termini de reclamacions a la llista provisional de candidats inscrits (15h) 
 

   26 d’abril • Llista definitiva d’inscrits (18 h) 

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

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

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

 21 de maig • Realització de les proves d’accés del primer exercici (exercicis escrits de llenguatge) dels 
cursos de 2n a 6è: 9h 30’ 

 22 de maig 
 

• 1r  exercici ( llenguatge musical) de les proves d’accés a 1r curs: 10h. 
 
  22 a 24 de maig  
• Realització de les proves d’accés de 1r a 6è curs ( horaris i franges a determinar ) 

 
 

 
   28 de maig 

 
• Publicació de les qualificacions provisionals (11 h) 
• Inici del termini per presentar reclamacions 

 31 de maig • Final termini per presentar reclamacions (11 h) 

 3 de juny • Reunió de les comissions avaluadores per resoldre les reclamacions 

 3  de juny • Publicació de les qualificacions definitives  de les proves d'accés (15 h) 

 4 de  juny • Consell Escolar Extraordinari: aprovació de la llista de candidats admesos (21 h) 

 5 de juny • Publicació llista de candidats admesos al centre pel curs 2019/2020 

Dates pendents 
de publicació 
 

• Proposta horària del centre  pel curs 2019/2020 a l’alumnat admès de nou ingrés  
• Reunió amb el professor d’instrument per a la concreció de l’horari de classe pel curs 

2019/2020 
Dates pendents 
de publicació 
 

• Matriculació (en línia ) curs 2019/2020 : Validació de les propostes de matrícula. 

Dates pendents 
de publicació 
 

• Publicació de la convocatòria de proves d'accés de setembre 
• Inscripció a les proves d'accés de setembre 
• Publicació de comissions avaluadores, aules, dies i horaris de les proves d’accés de 

setembre 
• 1r exercici de les proves d’accés  de setembre a 1r. curs: llenguatge musical. 


