
G
m
G
pr
Cu

ui
mat

ra
ro
urs

ia 
trí

au
ofe
s 2

d
íc
 

es
202

de 
ul

si
22

la 

io
2/2

na
23

al 



1.- CONF
TRONCA
 

Dates de 

Per a confir

L’alumnat d
menors d’e
CORREU S

A la pàgina 

En primer ll

 DAD
nec
Pel 
202
 
ÉS 
(am
de n

 
•DA
- 

- 
 
Per continu

 
En segon ll
el centre as
 

• Inst
• Tuto
• Mús

l'es
• Orq

l'es
• Con

seg
• Aco

seg
 

* L’alumnat q
correu electrò

Cal que esc
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
ASSIGNAT
escollir gru
Administrac
 

FIRMACIÓ 
ALS I D’ES

matricula

rmar la matrí

de nou ingré
edat-  amb l
SPAM).  

d’inici de la 

oc hi trobarà

DES PERSO
cessàries.  

que fa a les
22/2023.  

MOLT IMPO
mb l’accentu
naixement i

ADES BANC
Només per
es domicil
ESXXXXXX
DNI/NIE/Pa
Alumnat de

ar el procés 

oc veuràs le
ssigna el gr

trument (ass
oria  
sica de camb
pecialitat). 

questra/band
pecialitat. 
njunt instrum
gons curs i pl
ompanyamen
gons curs i pl

que en el mo
ònic del profes

cullis grups 
Llenguatge M
Harmonia C
Percepció A
Història de l
Conjunt (nom
Acompanya
Interpretació
Idiomes apli
Cor (cal fer s

TURES PEN
p del curs 

ció.  

DE MATR
PECIALIT

ació: del 22

cula cal que 

és  rebreu u
es dades p

intranet, sele

às la següent

ONALS: Cal 

s dades esc

ORTANT FE
uació, si en 
 l'adreça co

CÀRIES:  
r l’alumnat d
iaran els 

XXXXXXXXX
assaport.  
e continuïta

s’ha de clica

es DADES D
rup, i que só

ignació de p

bra* (assigna

a/conjunt (a

mental (assig
a d’estudis d

nt (assignac
a d’estudis d

oment de form
ssorat per tal 

 i horaris de
Musical (de 
làssica (5è i 

Auditiva (4rt i 
a Música (5è
més per a l’e
ment (només

ó i Escena (n
cats al cant 
solꞏlicitud prè

DENTS: En
més baix. 

RÍCULA I T
TAT 

2 al 28 de 

accedeixis a

n correu elec
per accedir 

ecciona la ico

t informació, 

que revisis 

colars si us p

ER CONSTA
porta). Tam

ompleta. 

de nou ingré
rebuts de 

X. També cal

t: Revisar le

ar el botó “CO

DE MATRÍCU
n les següen

rofessorat, s

ació de profe

assignació d

nació de pro
de l'especiali
ció de profes
de l'especiali

malitzar la ma
de fixar-ne l'h

e la resta d’a
1r a 4rt) 
6è)  
5è) 

è) 
especialitat d
s per a l’espe

només per a 
(només per l
èvia, sense g

 el cas d’as
Si es recup

TRIA D’HO

juny. 

a la intranet d

ctrònic el 20 
a la intrane

ona    

 que hauràs 

les dades qu

plau recorda

AR EL NOM
mbé cal que 

és. Has d’int
 matrícula
l indicar el no

es dades que

ONTINUA”.  

ULA. Primer 
nts:  

sense horari)

essorat i d'ho

e professora

ofessorat i d
itat. 
ssorat i d'h
itat. 

atrícula no tin
horari. 

assignatures:

de piano) 
ecialitat de p
l’especialitat
l’especialitat
grup) 

ssignatures
pera al setem

ORARIS D’

de l’alumnat 

de juny  -pa
et (usuari c

de revisar i c

ue apareixen

a actualitzar 

M I COGNOM
indiquis co

troduir les da
a. El forma
om i cogno

e apareixen i 

trobaràs les

) 

orari), segons

at i d'horari)

d'horari exce

orari, excep

gui grup  ass

 

piano) 
t de cant de 
t de cant) 

 pendents 
mbre, podrà 

’ASSIGNA

(GWIDO).  

are, mare, o 
contrasenya

confirmar:  

n i fer les mo

i afegir les d

MS TAL CO
orrectament

ades bancàri
at ha de 
ms del titula

si cal, modif

s assignatur

s curs i pla d

), segons cu

pte per a  l'e

pte per a l’e

signat d'aques

3r a 6è) 

del curs 21
escollir gru

ATURES 

tutor/a legal 
a) i l’enllaç (

odificacions 

dades del cu

OM FIGUREN
t el nom del

ies del comp
ser el de

ar del comp

ficar-les.  

res que per 

d’estudis de 

urs i pla d’e

especialitat 

especialitat d

sta assignatur

1/22, només
up del curs 

en cas de 
(REVISEU 

que siguin 

urs escolar 

N AL DNI, 
l municipi 

pte  al qual 
e l’IBAN: 

pte i el seu 

les quals 

estudis de 

de piano),  

de piano),  

ra rebrà un 

 es podrà 
següent a 

https://cmmb.gwido.cat/inici


 
 
 
 
 
 

 
Consulta els
 
Llenguatge
 
Per l’alumn
i de Percep
 
COR (assig
 
En el form
especialitats
bec, Guitarr
 
 
GRUPS CO
 

• COR
veu c

• COR
coral

• COR
voca
espe

• JAZZ
i d’oï
 

L’alumnat q
prova de ve
correu del p
No caldrà p
existència d
un breu test
 
Cal recorda
acadèmics 
 
 
Idiomes ap
 
En el form
l'idioma/es q
Cal que et
suspès/os 
Cal haver s
 
Finalment, 

En aquest a

Per accedir 

 
 
 

s HORARI

e/Harmonia 

nat de 4rt i 5
ció Auditiva. 

gnatura d'es

mulari hi hau
s que l’han d
ra, Orgue, Pi

ORALS: hora

R JUVENIL (d
completada. 

R MIXT (dijou
l. 

R DE NOIES
als, i d’oïda i 
ecialitat o com
ZCHOIR (dim
ïda i lectura m

que no hagi c
eu, la qual d

professor ind
portar res pre
de disfuncion
t de lectura i 

ar que l'assig
consecutius 

plicats al can

mulari es pre
que vols curs
t matriculis
pendent/s d

superat el p

confirma pe

apartat podrà

al teu resgu

IS ASSIGN

- Percepció

5è curs. És 

specialitat) 

urà un camp
de cursar com
iano, Tenora

aris i caract

dijous de 18.

us de 19.00 

S (dimarts de
lectura mus

m a instrume
marts de 18.0
musical fluïd

cursat mai l’a
determinarà e
icant  la data

eparat, és un
ns a l'aparell 
 oïda musica

gnatura Cor 
o no consec

nt (només p

esenten tots
sar el proper

s d’1 nou c
de curs/os a
rimer nivell 

er finalitzar 

às descarreg

uard de mat

NATURES

ó Auditiva:  

requisit indis

p específic 
m assignatu
a i Tible) 

erístiques 

.00 a 19.00).

a 20.00). Alu

e 19.00 a 2
ical fluïda. E

ent compleme
00 a 19.00). 
a, amb interè

assignatura d
el grup de co
a i hora conc
a senzilla pr
fonador. Per

al.  

es pot curs
cutius, tenint 

per a alumne

s els grups 
r curs.  
curs d’idiom
anterior/s, i q
d'un idioma

correctame

gar el RESGU

rícula, clica 

 COL•LEC

spensable es

per a sol•li
ura d'especi

. Alumnes ad

umnes joves

0.00). Alumn
Especialment
entari. 
Alumnes  am
ès en la mús

de Cor amb e
or més adien
creta d’aques
rova on s'est
r a l'alumnat 

ar en qualse
en compte l

es de l’espe

dels diferen

mes com a
que ja sortir
a per a matr

ent el procés

UARD DE M

a la icona  

CTIVES. C

scollir el mat

citar aquest
alitat. (Acord

dolescents d

s de 17 anys

nes amb ex
t indicat per 

mb experiènc
sica moderna

el professor 
nt a l'edat i tip
stes proves. 
ableix la qua
que opta al 

evol momen
a muda de la

ecialitat de C

nts idiomes.

a mínim i d
ran a la teva
ricular-se de

s.  

MATRÍCULA.

URS 2022

teix grup de

ta assignatu
dió, Cant, Cl

e 14 a 16 an

s o més, am

periència co
a alumnes q

cia coral, bon
a i el jazz. 

Carles Coma
pologia de ve

alitat vocal, la
Cor de Noie

t del grau p
a veu.  

Cant): 

. Has d'esc

de 2 com a
a matrícula, 
el següent n

  

2/2023 

e Llenguatge/

ura, només 
lave, Flabiol,

nys amb la m

b o sense e

oral, bones c
que cursen c

nes condicio

alada haurà 
eu. L'alumna

a tessitura i l
es o el Jazz C

rofessional, 

collir grup d

a màxim (l'
no compten

nivell.  

/Harmonia 

per a les 
, Flauta de 

muda de la 

xperiència 

condicions 
cant com a 

ons vocals, 

de fer una 
at rebrà un 

a possible 
Choir hi ha 

en cursos 

el/s nou/s 

idioma/es 
n). 

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/horaris_grups_2022-23.pdf


 

2.- DOCUMENTACIÓ A ENTREGRAR  
 

Alumnat de nou ingrés: 4 a 8 de juliol de 9 a 15 h a l’aula 007. 
 

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 domiciliïn 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 19 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).  
 

 
BONIFICACIONS 
 

Termini de solꞏlicituds:  4 al 8 de juliol, de 10 a 13 h a Biblioteca (Planta -1). 
 
Descarrega les INSTRUCCIONS PER A SOLꞏLICITAR BONIFICACIONS i consulta la documentació que 
cal portar. 

 
Per a poder solꞏlicitar 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/sepa_bcn.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/ampa
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/instruccions_bonificacions_2022-2023_def.pdf
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https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/oferta_assignatures_optatives_1.pdf


 
COR (assignatura optativa) 
 
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.  
 
 

 

4.- SOLꞏLICITUD DE CANVI DE GRUP  
 

Període per a solꞏlicitar 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 
• Percepció Auditiva  
• Història de la música 
• Optatives 
• Acompanyament 
• Conjunts piano 
• Idiomes aplicats al cant 

 
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 13 de setembre podràs accedir a la teva intranet i visualitzar els teus horaris definitius.  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/canvi_assignatura_grup_1.pdf


5.- REUNIÓ AMB EL PROFESSORAT  D’INSTRUMENT  

 
Del 4 al 8 de juliol es faran les reunions amb el professorat per fixar l’horari individual de la classe 
d’instrument. 

L’horari específic de cada professor/a es publicarà al web del centre amb antelació.  

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  

Dimecres 14 de setembre es faran les reunions de tutories d’inici de curs: 

•      18:00 Acollida del nou alumnat, per part de l'equip directiu (Auditori) 

•      19:00 Reunions d'inici de curs amb els tutors de tot l'alumnat 

 
 

7.- INFORMACIÓ ECONÒMICA 

Els preus públics que s’estableixen per al curs 2022-2023 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 solꞏlicita 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.- NOTA IMPORTANT  
 

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




