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1.- CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA
Dates de matriculació: del 25 al 29 de juny.
Per a confirmar la matrícula cal entrar a la intranet (GWIDO). L’alumnat de nou ingrés rebrà un correu
electrònic -pare, mare, o tutor/a legal en cas de menors d’edat- amb les dades per accedir a la intranet
i l’enllaç (REVISEU CORREU SPAM).
A la pàgina d’inici, selecciona la icona
En aquest espai hi trobaràs la següent informació, que hauràs de revisar i confirmar:
•

Dades personals: Aquestes dades no es podran editar. Si hi ha alguna dada incorrecta que cal
modificar, es pot notificar clicant a la icona que es troba a dalt a la dreta
ÉS MOLT IMPORTANT FER CONSTAR EL NOM I COGNOMS TAL COM FIGUREN
AL DNI, AMB L’ACCENTUACIÓ, SI EN PORTA. També cal indicar correctament
el nom del municipi de naixement i l'adreça completa.

•

Dades acadèmiques: Hi trobaràs les assignatures que has de cursar, excepte les optatives. Cal
que confirmis la teva matrícula, per a aquest curs acadèmic, marcant “SÍ”, i clicant a “Envia la
meva resposta”.
Si selecciones “NO”, s’entendrà que no vols formalitzar la matrícula per al curs vinent.
En aquest apartat podràs descarregar el RESGUARD DE MATRÍCULA.
Per accedir-hi i descarregar el resguard de matrícula, clica a la

•

icona

Dades bancàries:
Alumnat de nou ingrés: cal introduir les dades bancàries del compte en el qual es domiciliaran
els rebuts de matrícula. El format ha de ser el de l’ IBAN: ESXXXXXXXXXXXXXX. També cal
indicar el nom i cognoms del titular del compte i el seu DNI/NIE/Passaport. Per finalitzar el
procés s’ha de clicar el botó DESA.
Alumnat de continuïtat: per modificar les dades bancàries de domiciliació de rebuts cal fer-ho
entregant el document SEPA actualitzat, a l'Administració del centre.

Les assignatures següents ja tindran grup assignat pel centre:

•
•
•
•
•
•

Instrument (assignació de professorat, sense horari)
Tutoria (assignació de professorat i d'horari)
Música de cambra* (assignació de professorat i d'horari), segons curs i pla d’estudis de
l'especialitat).
Orquestra/banda/conjunt (assignació de professorat i d'horari), segons curs i pla d’estudis de
l'especialitat.
Conjunt instrumental (assignació de professorat i d'horari excepte per a l'especialitat de piano),
segons curs i pla d’estudis de l'especialitat.
Acompanyament (assignació de professorat i d'horari, excepte per a l’especialitat de piano),
segons curs i pla d’estudis de l'especialitat.

* L’alumnat que en el moment de formalitzar la matrícula no tingui grup assignat d'aquesta assignatura
rebrà un correu electrònic del professorat per tal de fixar-ne l'horari.
Consulta aquests horaris assignats per tal d’escollir els grups de les assignatures col·lectives i optatives.

2.- DOCUMENTACIÓ A ENTREGRAR
Alumnat de nou ingrés: del 28 de juny al 2 de juliol, de 9 a 14 h a l’Administració del
centre.
HORARIS RECOMANATS

Per tal d’evitar aglomeracions al centre us demanem que respecteu el següents horaris:
•
•
•
•
•

dilluns 28 de juny, alumnes admesos amb primer cognom de la A a la C
dimarts 29 de juny, alumnes admesos amb el primer cognom de la D a la K
dimecres 30 de juny, alumnes admesos amb el primer cognom de la L a la P
dijous 1 de juliol, alumnes admesos amb el primer cognom de la Q a la S
divendres 2 de juliol, alumnes admesos amb el primer cognom de la T a la Z

Documentació que cal entregar:
-

Resguard de la matrícula signat (per l’alumne/a en cas que sigui major d’edat, i per pare o
mare o tutor/a legal en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat).
Document SEPA, signat per el/la titular del compte bancari on es domicilïn els pagaments.
Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a
Fotografia de mida carnet.
Butlletí d'inscripció a l'AMPA (opcional) Descarregar l'imprès.

Carpeta i Carnet de l'estudiant: En el moment que lliuris aquesta documentació rebràs la carpeta de
l'estudiant. A l’inici de curs el centre et lliurarà el carnet d’estudiant: clica aquí per veure tota la informació
del carnet .

Alumnat de continuïtat (a l’inici del curs): Entrega de documentació, a l'Administració
del centre, a partir del 20 de setembre, de 9 a 14h.
Documentació que cal entregar:
-

Resguard de la matrícula signat (per l’alumne/a en cas que sigui major d’edat, i per mare o
pare o tutor/a legal en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat).
Document SEPA signat per el/la titular del compte bancari on es domicilïn els pagaments,
només en el cas que hagi canviat alguna dada respecte el curs anterior.
Butlletí d'inscripció a l'AMPA (opcional). Descarregar l'imprès.

3.- TRIA D’HORARIS I DE GRUPS
Selecció d’ horaris i assignatures optatives: del 1 al 3 de setembre.
HORARIS ASSIGNATURES COL•LECTIVES. CURS 2021/2022
Cal escollir els grups de la resta d’assignatures i triar, si és el cas, les assignatures optatives.
Cal que entris a la teva intranet (GWIDO) i seleccionis la icona
. En aquest formulari hi trobaràs
només les assignatures de les quals has d’escollir grup i horari segons el curs i pla d'estudis de
l'especialitat:

•
•
•
•
•
•
•
•

Llenguatge Musical (de 1er a 4rt)
Harmonia Clàssica (5è i 6è)
Percepció Auditiva (4rt i 5è)
Conjunt (només per a l’especialitat de piano)
Acompanyament (només per a l’especialitat de piano)
Interpretació i Escena (només per a l’especialitat de cant)
Assignatures optatives
Idiomes aplicats al cant

Llenguatge/Harmonia - Percepció Auditiva:
Has d’escollir preferentment el mateix grup de Llenguatge/Harmonia i de Percepció Auditiva. És requisit
indispensable, no obstant, que els grups siguin impartits pel mateix professorat.
Assignatures optatives:
Aquest curs 2021-22 s’ha ampliat l'oferta d’assignatures optatives. Consulta l’oferta aquí.
Escull les que vulguis cursar segons la teva especialitat i curs.
Recorda que:
-Entre 1r i 4t curs cal cursar 3 assignatures optatives. Per a l'especialitat de Cant, cal cursar-ne 4. (Et
podràs matricular d’un màxim d’una assignatura per curs, però s’admetrà la matrícula de dues en un sol
curs si una d’elles és instrument complementari o cor optatiu).
-a 5è curs: cal cursar 2 optatives (optatives obligades: Percepció Auditiva i Història de la Música)
-a 6è curs: cal cursar 2 optatives.
Optatives que has de cursar fins a 6è curs, segons el curs al que hagis accedit, per prova d'accés, al Grau
Professional:
Accés al GP, al curs:
1er
2n
3r
4rt
5è
6è

Nº optatives a cursar
7 (8, per a l'especialitat de Cant)
7
6
5
4
2

Recorda que no et pots matricular d’una optativa que ja has cursat i superat anteriorment.
Si estàs fent una doble especialitat només has de cursar les optatives corresponents a l’especialitat del
curs superior.
Si has obtingut un Grau Professional de música i actualment curses una segona especialitat no has de fer
cap més optativa, a menys que la segona especialitat sigui Cant, per a la qual hauràs de cursar una 8a
optativa.
Anàlisi i Percepció Auditiva
Aquesta assignatura només l’han de cursar els alumnes de 6è que vulguin preparar les proves per accedir
al grau superior de música.
Assignatures optatives amb sol•licitud prèvia
Les següents assignatures s’hauran de sol•licitar prèviament a través del mateix formulari de tria d’horaris:
•
Danses populars catalanes
•
Danses històriques

•
•
•

Instrument complementari
Introducció a la composició (es demana la qualificació mínima de 9 d’harmonia de 5è)
Cor

Un cop rebudes les sol•licituds el centre en farà l’assignació en funció de les sol•licituds rebudes i les
places disponibles. S'enviarà una notificació a l'alumnat, si la sol•licitud ha estat acceptada.
Assignatura COR
En el formulari hi haurà un camp específic per a sol•licitar aquesta assignatura, com a assignatura
d'especialitat o com a assignatura optativa. Degut a la situació excepcional de pandèmia els grups es
veuran reduïts i es donarà prioritat a l'alumnat que ha de cursar Cor com a assignatura d'especialitat,
segons el pla d’estudis.
GRUPS CORALS: horaris i característiques
•
•
•

•

COR JUVENIL (dijous de 18.00 a 19.00). Alumnes adolescents de 14 a 16 anys amb la muda de la
veu completada.
COR MIXT (dijous de 19.00 a 20.00). Alumnes joves de 17 anys o més, amb o sense experiència
coral.
COR DE NOIES (dimarts de 19.00 a 20.00). Alumnes amb experiència coral, bones condicions
vocals, i d’oïda i lectura musical fluïda. Especialment indicat per a alumnes que cursen cant com a
especialitat o com a instrument complementari.
JAZZCHOIR (dimarts de 18.00 a 19.00). Alumnes amb experiència coral, bones condicions vocals, i
d’oïda i lectura musical fluïda, amb interès en la música moderna i el jazz.

L’alumnat que no hagi cursat mai l’assignatura de Cor amb el professor Carles Comalada haurà de fer una
prova de veu abans de l’inici del curs, la qual determinarà el grup de cor més adient a l'edat i tipologia de
veu. L'alumnat rebrà un correu del professor indicant la data i hora concreta d’aquestes proves.
No caldrà portar res preparat, és una senzilla prova on s'estableix la qualitat vocal, la tessitura i la possible
existència de disfuncions a l'aparell fonador. Per a l'alumnat que opta al Cor de Noies o el Jazz Choir hi ha
un breu test de lectura i oïda musical.
Cal recordar que l'assignatura Cor es pot cursar en qualsevol moment del grau professional -com a
assignatura d'especialitat o optativa segons el Pla d'Estudis-, en cursos acadèmics consecutius o no
consecutius, tenint en compte la muda de la veu.
Idiomes aplicats al cant (només per a alumnes de l’especialitat de Cant):
En el formulari es presenten tots els grups dels diferents idiomes. Només has d'escollir grup de l'idioma/es
que vols fer el proper curs.
En un mateix curs acadèmic pots cursar fins a dos cursos d’idiomes, i com a mínim, un.
Cal haver superat el primer nivell d'un idioma per a matricular-se del següent nivell.
Les professores de llengües estrangeres, Michaela Franco (mifranco@bcn.cat) i Alix Ricard
(aricard@bcn.cat) atendran l'alumnat per revisar els horaris de l'assignatura escollits a la matrícula. (Dates
a concretar)
Finalment, confirma per finalitzar correctament el procés.

4.- SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP

Període per a sol·licitar canvi de grups: del 6 al 8 de setembre
Podràs sol•licitar canvi de grup, sempre amb motiu justificat, de les assignatures següents:
• Llenguatge musical
• Harmonia
• Història de la música
• Optatives
• Acompanyament
• Conjunts piano
Cal que presentis el formulari i la documentació que justifiqui aquesta sol•licitud, a l'Administració del
centre, de 9 a 14 h. No s’admetran sol•licituds sense justificant.
A partir del 10 de setembre podràs accedir a la teva intranet i visualitzar els teus horaris definitius.

5.- REUNIÓ AMB EL PROFESSORAT D’INSTRUMENT
Del 13 al 17 de setembre es faran les reunions amb el professorat per fixar l’horari individual de la
classe d’instrument.
El 15 de juliol es publicarà l’horari de la reunió amb el professor d’instrument, al web del centre.
Cal portar el resguard de matrícula imprès per tal d'assegurar que l'horari d'instrument no es solapi amb
els horaris de la resta d’assignatures.
A aquesta reunió hi ha d’assistir tot l’alumnat, tant el de continuïtat com el de nou ingrés.

6.- REUNIÓ TUTORIES
Del 13 al 17 de setembre es faran les reunions de tutories d’inici de curs.
El 15 de juliol es publicarà l’horari d’atenció de cada un dels tutor/es, al web del centre

7.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
Els preus públics que s’estableixen per al curs 2021-2022 són els següents:
•
•
•
•
•
•

1r curs: 976 euros
2n curs: 976 euros
3r curs: 1.094 euros
4t curs: 1.094 euros
5è curs: 1.124 euros
6è curs: 1.124 euros
Forma de pagament - 4 terminis:
- Rebut de juliol: una aportació del 10% de l'import total.
- Rebut d’octubre, desembre i abril: una aportació del 30% de l'import total.

Per a l’alumnat que sol·licita bonificació la forma de pagament serà de 3 terminis, a l’espera de la
resolució per part de l’IMEB:
- Rebut d’octubre: una aportació del 40% de l'import total.
- Rebuts de desembre i abril: una aportació del 30% de l'import total
Taxes reduïdes:
Doble o Segona especialitat: 348 euros
Alumnes de 6è curs amb una o dues assignatures pendents: 274 euros
Alumnes de 6è curs amb una o dues assignatures pendents, si una d'elles és instrument: 348
euros.

•
•
•
-

En aquest casos la forma de pagament serà en un únic rebut en el moment de formalitzar la
matrÍcula (juliol).

8.- BONIFICACIONS
Per a sol·licitar bonificació cal recollir el formulari a l'Administració del centre, emplenar-lo i lliurar-lo,
juntament amb tota la documentació requerida, del 28 de juny al 2 de juliol, de 9 a 14 h.
Per a poder sol·licitar bonificació en els preus públics del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
cal:
-haver aprovat totes les assignatures del curs anterior (alumnat de continuïtat), o bé haver superat la
prova d’accés (alumnat de nou ingrés)
-no tenir deutes amb l’Institut Municipal d’Educació.
Descarrega aquí les Instruccions per a sol·licitar bonificacions i consulta la documentació que cal portar.

8.- NOTA IMPORTANT
No es permetrà la matriculació als alumnes del centre que tinguin rebuts pendents de cursos
anteriors.

