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1.- MATRICULACIÓ 

 

Dates de matriculació: 25, 26, 27 i 28 de juny. 
El procés per formalitzar la matricula, es farà via online en diferents dies segons el curs de l’alumne/a: 

• 25 juny→ 5è i 6è curs  

• 26 juny→ 3r i 4rt curs 

• 27 juny→ 1er i 2n curs  

Per escollir grups, cal accedir a la intranet del centre. També podeu accedir a la intranet a través del 

nostre web: https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/preinscripcio 

 
Dades d’accés:   

   - Alumnat oficial:  

• usuari: número d’expedient (al carnet d’estudiant)  o data de naixement (dd/mm/aaaa) 

• clau: DNI sense lletra  

• contrasenya: si no heu activat encara la contrasenya, reviseu les instruccions per activar la 
contrasenya personal.  
 

   - Alumnat nou (quan accediu per primer cop, només caldrà introduir l’usuari i la clau. Un cop fet 
això, us demanarà crear una contrasenya i un correu electrònic per activar-la (si cal consultar 
carpeta SPAM/correu brossa):  

• usuari: data de naixement (dd/mm/aaaa) ex.: 01/09/2001  

• clau: DNI sense lletra 

• contrasenya: instruccions per activar la contrasenya personal   
 
Un cop has accedit a la intranet, cal que emplenis o modifiquis els següents apartats: 
 
Apartat “Dades personals”:  
 

• Revisa les dades personals i, si cal, actualitza-les. 
 
ÉS MOLT IMPORTANT QUE POSEU EL NOM I COGNOMS TAL I COM FIGUREN AL VOSTRE 
DNI. RECORDEU TAMBÉ L’ACCENTUACIÓ.  

 

Apartat “Fotografia” (només per alumne nou):  
 

• Adjunta una foto mida carnet, format jpg i màxim d'1MB. Aquest camp és obligatori per poder 
seguir el procés de matrícula (altres formats o si excedeixen el pes, l’aplicació no l’acceptarà). 

 

Apartat “Dades econòmiques”: 
 

• Alumnat oficial: revisa les dades i, si cal, actualitza-les. 
ÉS MOLT IMPORTANT QUE POSEU EL NOM I COGNOMS TAL I COM FIGUREN AL VOSTRE 
DNI. RECORDEU TAMBÉ L’ACCENTUACIÓ.  

• Alumnat nou: emplena aquest apartat. Et recomanem que tinguis preparades les següents dades: 
nom i cognoms del titular del compte, DNI del titular i el codi IBAN. 

 

Els alumnes nous i els alumnes oficials que heu actualitzat les dades econòmiques heu 
d’emplenar el Document SEPA que genera el propi programa de matriculació  

Alumnat nou: 

Imprimeix aquest document (Document SEPA) i el lliureu a secretaria, signat pel titular del 

compte bancari (veure apartat núm. 6 "Documentació a lliurar a secretaria"). 
Alumnat oficial: 

Només si has canviat alguna dada econòmica, imprimeix el  document (Document SEPA) i el 

lliureu a secretaria a l’inici del curs ( setembre) signat pel titular del compte bancari (veure apartat 
núm. 6 "Documentació a lliurar a secretaria"). 
 

Informació econòmica: 
Els preus que s’estableixen per al curs 2019-2020 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 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50&idioma=2
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/preinscripcio
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/preinscripcio
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50&idioma=2
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50&idioma=2


Forma de pagament: 
-Rebut de juliol, una aportació del 10% de l'import total. 
-Rebuts d'octubre, desembre i abril: una aportació del 30% de l'import total 

• Doble o Segona especialitat: 348 euros  

• Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents: 274 euros 

• Alumnes 6è curs amb una o dues assignatures pendents, si una d'elles és instrument: 348 euros. 

Forma de pagament: 
- Un únic rebut en el moment de formalitzar la matriculació 

 
L'alumnat que formalitzi la seva matriculació després de les proves d’accés de setembre així com 

l'alumnat que hagi sol·licitat Bonificació, abonarà el preu públic en tres aportacions: octubre 

(40%), desembre (30%), abril (30%). 
 
Apartat “Matriculació”: 

En aquest apartat, apareixeran les assignatures obligatòries i optatives que et corresponen segons la teva 
especialitat i curs (pla d’estudis) amb els grups/horaris disponibles.  
No es podrà escollir grups de les següents assignatures: 

• Música de cambra (grups assignats penjats el taulell d’anuncis del centre) 

• Orquestra/banda/conjunt 

• Tutoria 

Cal que escullis els grups de la resta d’assignatures i triïs, si és el cas, les assignatures optatives.  

Llenguatge Musical i Harmonia 

En les assignatures de Llenguatge musical i Harmonia, si el grup que vols escollir està ple, caldrà que 
igualment et matriculis en un grup que tingui places. 

En el cas que tots els grups estiguin plens, s’obrirà un desplegable en el que podràs escollir preferències 
de grups entre els existents o bé, podràs afegir un nou horari segons la teva disponibilitat i en funció de 
les sol·licituds, el centre es plantejarà obrir nous grups. 

Anàlisi i Percepció Auditiva  
Aquesta assignatura només és pels alumnes de 6è  que vulguin preparar les proves per accedir al grau 
superior de música.  

 Finalment, confirma la teva matrícula per finalitzar correctament el procés.  
 
Canvi grups  
De l’1 al 4 de juliol podràs sol·licitar canvi de grup de les assignatures següents, recorda que el llenguatge 
musical de 4 i harmonia de 5è van coordinades grup/lletra amb la percepció auditiva de 4t i 5è  

• Llenguatge musical  

• Harmonia 

• Història de la música 

• Optatives 

• Acompanyament 

• Conjunts piano 
 
Cal que presentis a secretaria, de 9 a 14 h, el formulari i la documentació que justifiqui aquesta 
sol·licitud 
No s’admetran sol·licituds sense justificant 
No es pot sol·licitar canvi de grup de les següents assignatures: 

• Música de cambra  

• Orquestra/banda/conjunt 
 

 

Llenguatge de 4t i d'Harmonia de 5è: aquests horaris estan coordinats i lligats amb els horaris i grups de 
Percepció auditiva de 4t i 5è respectivament (horaris assignatures col·lectives) per això, la sol·licitud de 
canvi de grup de Llenguatge/Harmonia implica automàticament el canvi de grup de Percepció auditiva. 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/pla-destudis
https://drive.google.com/file/d/0B881NiX6-HAGWG5FaUhjVDhxeWs/view
https://drive.google.com/open?id=1STajG6h2RZhVgD8_C4rcV-tGdqTEXaZn


 
 
 

2.- HORARIS DE LES ASSIGNATURES COL·LECTIVES 

Descarrega aquí els horaris de les assignatures col·lectives 

Assignatures optatives:  
 
Escull les assignatures optatives que vulguis cursar segons la teva especialitat i curs. Recorda que de 1r a 
4t només t’has de matricular d’una, mentre que si curses 5è i 6è podran ser dues. Consulta els horaris de 
les assignatures col·lectives per si tens dubtes.  
Recorda que no et pots matricular d’una optativa que ja has cursat 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 és 
necessari que facis cap optativa.  
 
COR i Optatives que s’han de sol·licitar  
Les següents assignatures optatives, així com l’assignatura de COR (tant optativa com obligatòria) s’han 
de sol·licitar a través d’emplenar un (formulari de sol·licitud) entre el 25 al 28 de juny:  
 

• Danses populars catalanes 

• Danses històriques 

• Segon instrument (Sinó l’has cursat durant el curs 2018/2019 ) 

• Introducció a la composició (Es demana un 9 d’harmonia de 5è )  
 

Assignatura COR  
L’alumnat que no hagi cursat mai l’assignatura de COR amb el professor Carles Comalada ha de fer una 
prova de veu abans de l’inici del curs que determinarà el grup de cor adient a la vostra edat i tipologia de 
veu, rebreu un correu del professor indicant  la data i hora concreta d’aquestes proves després de l’inici de 
vacances (4 i 5 de setembre a les 16:00 hores) 
Abans de l’inici de les classes del mes de setembre el centre et donarà resposta. 
 
Idiomes aplicats al cant (només per alumnes de l’especialitat de cant): 
A la vostra matrícula, sortiran tots els grups dels diferents idiomes. Només cal que escolliu grup del que 
voleu fer el proper curs, no de tots.  

 

El dia 5 de setembre  a les 20 h les professores de llengües estrangeres , Michela Franco 
mifranco@bcn.cat i Alix Ricard aricard@bcn.cat  us atendran per revisar els horaris escollits a la matrícula 
d’aquesta assignatura.  
 
 
ALUMNAT REPETIDOR I AMB ASSIGNATURES PENDENTS 
 
Repetidors: els alumnes de 2n a 6è que han de repetir curs (tres o més assignatures suspeses) hauran 
de confirmar la matrícula  durant els dies 25, 26 i 27 de juny, i escollir grups. 
Assignatures pendents curs 2018/19: les assignatures pendents dels alumnes de 2n a 5è curs, 
figuraran a la matrícula i escolliu grup malgrat després supereu la recuperació del setembre. Després de 
les recuperacions de setembre, el centre esborrarà les assignatures recuperades de la matricula. 

 
FINALITZACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA 
 
Clica la casella d’acceptació per acabar el procés i així la matrícula serà efectiva.  
 
Imprimeix el justificant de la matrícula, signa’l i guarda'l, l'hauràs de  lliurar a secretaria junt amb la 
resta de documentació a entregar (trobaràs la informació detallada a l’apartat núm. 6 "Documentació a 
lliurar a secretaria").  

 
  

https://drive.google.com/open?id=1STajG6h2RZhVgD8_C4rcV-tGdqTEXaZn
https://forms.gle/15KNhzkeJRfcUvH39
mailto:mifranco@bcn.cat
mailto:aricard@bcn.cat


 
 
 

3.- REUNIÓ AMB EL PROFESSORAT  D’INSTRUMENT  

 
5, 6, 9 i 10 de setembre, reunió amb el professorat per fixar l’horari individual de la classe 
d’instrument. 
El 12 de juliol es publicarà a la web del centre l’horari de la  reunió con el professor d’instrument 
A la reunió del setembre cal que porteu la matrícula impresa perquè l'horari d'instrument no solapi els 
horaris de la resta d’assignatures. 
Tot l’alumnat, alumnes antics i alumnes de nou ingrés, han d’assistir a aquesta reunió.  

 
 

4.- REUNIÓ TUTORIES  

Abans de començar el curs, se us convocarà a una reunió amb el tutor/a que teniu assignat a la matrícula. 
La reunió serà durant els dies 16 i 17 de setembre. Els horaris es publicaran a la web del centre el dia 12 de 
juliol 

 

5.- BONIFICACIONS 

 
Per sol·licitar Bonificació cal recollir el formulari al centre (Biblioteca- Planta baixa), emplenar-lo i lliurar-lo 
juntament amb tota la documentació requerida del 25 de juny al 2 de juliol, de 9 a 14 h. 
 
No s’acceptarà cap sol·licitud que estigui incompleta ni tampoc fora del termini establert. 
Per poder sol·licitar bonificació en els preus públics del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, 
s’haurà d'haver aprovat el curs anterior o haver superat la prova d’accés pels alumnes de nova 
incorporació i no tenir deutes amb l’Institut Municipal d’Educació. 
 

Descarrega aquí la Regulació dels preus públics i Bonificacions i consulta la documentació que cal portar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/_regulacio_preus_publics_serveis_deducacio_2018-19_.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A SECRETARIA 

Entrega la següent documentació a secretaria del 25 de juny al 2 de juliol, de 9 a 14 h. 
 

Alumnat de nou ingrés: 
 

- Resguard de la matrícula signat (per l’alumne en cas que sigui major d’edat i pel pare/mare en 
cas que l’alumne sigui menor d’edat). 

- Document SEPA, signat pel titular del compte bancari on estiguin domiciliats els pagaments. 
- Fotocòpia del DNI de l'alumne. 
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne. 
- 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  Entrega la següent documentació a secretaria 
 
Entrega la següent documentació a secretaria a partir del 5 de setembre de 9 a 14h. 

- Alumnat oficial (a l’inici del curs): 
 

- Resguard de la matrícula signat (per l’alumne en cas que sigui major d’edat i pel pare/mare en 
cas que l’alumne sigui menor d’edat). 

- Document SEPA signat pel titular del compte bancari on estiguin domiciliats 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. 
 

 

7.- NOTA IMPORTANT  
 

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

../formularis%202019/sepa_bcn.pdf
http://www.cmmb.cat/butlleta-ampa_270503
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/carnet-de-lestudiant-i-carpeta-corporativa
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/carnet-de-lestudiant-i-carpeta-corporativa
http://www.cmmb.cat/butlleta-ampa_270503

