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1.- PROPOSTA DE MATRÍCULA DEL CENTRE 
 

18 de juny: Proposta de matrícula 

El centre et farà una proposta de matrícula on apareixeran les assignatures obligatòries que et 

corresponen segons la teva especialitat i curs (pla d‟estudis)
1
 amb els grups/horaris assignats i el 

professor/a d‟instrument.  

 

Per consultar la Proposta de matrícula cal accedir a la intranet
2
 del centre   

 

Usuari i clau:   

   - Alumnat oficial: usuari: número d‟expedient (al carnet d‟estudiant)  

                                     clau: DNI sense lletra ó NIE amb lletra 

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

                                       clau: DNI sense lletra ó NIE amb lletra 

 
 

 

 

2.- REUNIÓ AMB EL PROFESSORAT  D’INSTRUMENT  

 

18 al 22 de juny: Reunió amb el professorat per fixar l’horari individual de la classe d’instrument. 

Cal que porteu la Proposta de matrícula impresa perquè l'horari d'instrument no solapi els horaris dels 

grups assignats 

 

Consulteu aquí
3
 dia i hora de les reunions amb el professor/a d‟instrument assignat 

 

Tot l’alumnat, alumnes antics i alumnes de nou ingrés, ha d’assistir a aquesta reunió  

 

 

3.- HORARIS DE LES ASSIGNATURES COL·LECTIVES 

 

 

HORARIS ASSIGNATURES GRUPALS CURS 2018/2019                                                                                                 

        
PRIMER CURS : LLENGUATGE MUSICAL 

    
Grup Codi Horari 

    
A LM1.118 dilluns 18 -20 h 

    B LM1.217 dimarts 17 - 19 h 
    C LM1.319 dimecres 19 - 21 h 
    D LM1.417 dijous 17 - 19 h 
    E LM1.419 dijous 19 - 21h 
     

 
 

 
 

     

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/pla-destudis
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/horaris_assignacions_classe_instrument.pdf


 
 
 
 

 

SEGON CURS : LLENGUATGE MUSICAL 

    
Grup Codi Horari 

    
A LM2.118 dilluns 18 - 20 h 

    B LM2.218B dimarts 18 - 20 h 
    C LM2.218L dimarts 18 - 20 h 
    D LM2.418 dijous 18 - 20 h 
    E LM2.519 divendres 19 - 21h 
     

 
       

TERCER CURS : LLENGUATGE MUSICAL 

    
Grup Codi Horari 

    
A LM3.117 dilluns 17 - 19 h 

    B LM3.219 dimarts 19 - 21 h 
    C LM3.318 dimecres 18  - 20 h 
    D LM3.417 dijous 17 - 19 h 
    E LM3.517 divendres 17 - 19 h  
     

 
 

       QUART CURS : LLENGUATGE MUSICAL- PERCEPCIÓ AUDITIVA 

LLENGUATGE PERCEPCIÖ AUDITIVA 

Grup Codi Horari Grup Codi Horari 

A LM4.118 dilluns 18 - 20 h A PA4.417 dijous 17- 18 h 

B LM4.216 dimarts 16- 18 h C PA4.416 dijous 16 - 17 h 

C LM4.217 dimarts 17 - 19 h B PA4.418 dijous 18 - 19 h 

D LM4.316 dimecres 16 - 18  h D PA4.116 dilluns 16 - 17 h 

E LM4.419 dijous  19 - 21 h E PA4.119 dilluns 19  - 20h 

F LM4.317 dimecres 17- 19 h F PA4.117 dilluns 17-  18 h 

        

        CINQUÈ CURS : HARMONIA- PERCEPCIÓ AUDITIVA 

LLENGUATGE PERCEPCIÖ AUDITIVA 

Grup Codi Horari Grup Codi Horari 

A HC5.111 dilluns 11 - 13 h A PA4.110 dilluns 10 - 11h 

B HC5.119 dilluns 19 - 21h B PA4.420 dijous 20  - 21h 

C HC5.316 dimecres 16- 18 h C PA4.117 dilluns 17 - 18h 

D HC5.317 dimecres 17 - 19 h D PA4.118 dilluns 18 - 19h 

E HC5.416 dijous 16 - 18 h E PA4.216 dimarts 16 - 17h 

F HC5.517 divendres 17 - 19 h F PA4.217 dimars 17 - 18h 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

     



 
 
 
 

SISÈ CURS : HARMONIA 

    
Grup Codi Horari 

    
A HC6.111 dilluns 11- 13 h 

    B HC6.116 dilluns 16 - 18 h 
    C HC6.219 dimarts 19 - 21 h 
    D HC6.315 dimecres 15 - 17 h 
    E HC6.318 dimecres 18 - 20 h 
    F HC6.518 divendres 18 - 20 h 
     

 
 
 

       HORARIS ASSIGNATURES   GRUPS INSTRUMENTALS / ORQUESTRES I CONJUNTS I CORS 

GRUP Codi Horari   
  

Conjunt Corda  1r curs 
 

O.Corda 1.219 dimarts 19 - 20 h 
  

Conjunt Corda  2n curs 
 

O.Corda 2.220 dimarts 20 - 21 h 
  

Conjunt Guitarra  1r curs 
 

C.Guitarres12.219 dimarts 19 - 20 h 
  

Conjunt Guitarra  2n curs 
 

C.Guitarres12.220 dimarts 20 - 21 h 
  

Conjunt Vent 1r curs 
 

C.Vent/perc.1.219 dimarts 19 - 20 h 
  

Conjunt Vent  2n curs 
 

C.Vent/perc.2.220 dimarts 20 - 21 h 
  

Orq.  de corda (3r i 4t) 
 

O.Corda.34.118 dilluns 18 - 20 h 
  

Orq. simfònica  (5è i 6è) 
 

O.Simfònica.56.319 dimecres 19 - 21 h 
  

Banda ( de 3r a 6è) 
 

Banda.219 dimarts 19 - 21 h 
  

Orq. de flautes trav. 
 

C.Flautes/Arpes 319 dimecres 19 - 21 h 
  

Cobla Cobla. 315 dimecres 15- 17 h 
  Cobla Cobla. 317 dimecres 17- 19  h 
  

Ensemble de Saxofons 
 

C.Saxos 419 dijous 19 - 21 h 
  

Ensemble de Clarinets 
 

C.Clarinets 218 dimarts 18- 19 h 
  

Ensemble de Guitarres 
 

C.Guitarres34.319 dimecres 19 - 21 h 
  

Big Band BigBand.116 dilluns 16  18 h 
  

Conjunt d'Acordions C.Acordions.319 dimecres 19 - 20 h 
  

Conjunt flautes de bec C.Flautes/Claves.219 dimarts 19 - 21 h 
  

Brass- Greu ( trombons) C.trombons.119 dilluns 19 - 21 h 
  

Cor de Noies CON.4181Q Cor noies dijous 18 - 20 h 
  

Jazz- Choir COJZ.4182Q Cor jazz dijous 18 - 20 h 
  

Cor Juvenil COJ.219 Cor Juvenil dimarts 19 - 20 h 
  

Cor Mixt COM.220 Cor mixt dimarts 20 - 21 h 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

     



 

HORARIS ASSIGNATURES D'ESPECIALITAT :  PIANO / ORGUE 

CONJUNT 1r PIANO 

    
Grup Codi Horari 

    
conjunt piano CP1.120 dilluns 20 - 21 h 

    conjunt piano CP1.219 dimarts 19 - 20 h 
    conjunt piano CP1.318 dimecres 18 - 19 h 
    conjunt piano CP1.419 dijous 19 - 20 h 
    conjunt piano CP1.418 dijous 18 - 19 h 
    

        
CONJUNT 2n PIANO 

    
Grup Codi Horari   

    
conjunt piano CP2.120 dilluns 20 - 21 h 

    conjunt piano CP2.220VL dimarts 20 - 21 h 
    conjunt piano CP2.220VV dimarts 20 - 21 h 
    conjunt piano CP2.420 dijous 20 - 21h 
    conjunt piano CP2.518F divendres 18- 19 h 
    conjunt piano CP2.518 divendres 18 - 19 h 
    

        
CONJUNT 5è i 6è PIANO 

    
Grup Codi Horari 

    
conjunt piano CP56.120 dilluns 20- 21 h 

    conjunt piano CP56.220 dimarts 20 - 21h 
    

conjunt piano CP56.320 dimecres 20- 21 h 
    conjunt piano CP56. 420 dijous 20 - 21h 
    

        
CONJUNT ORGUE 

    
Grup Codi Horari 

    
conjunt orgue CO.510 divendres 10- 11 h  

    

 HORARIS ASSIGNATURES GRUPALS CURS 2017/2018:   ESPECIALITAT DE CANT 

GRUP Codi Horari Curs 

 
Llengües estrangeres: Francés 1 LEF1. 115 dilluns 15 - 16 h de 1r a 6è  

 
Llengües estrangeres: Francés 2 LEF2. 116 dilluns 16 - 17 h de 2n a 6è  

 
Llengües estrangeres: Alemany 1 LEA1. 118 dilluns 18 - 19 h de 1r a 6è  

 
Llengües estrangeres: Alemany 2 LEA2. 119 dilluns 19 - 20 h de 2n a 6è  

 
Llengües estrangeres: Anglès 1 LEAN1. 116 dilluns 16 - 17 h de 1r a 6è  

 
Llengües estrangeres: Anglès 2 LEAN2. 117 dilluns 17- 18 h de 2n a 6è  

 
Llengües estrangeres: Italià 1 LEI1. 114 dilluns 14 - 15 h de 1r a 6è  

 
Llengües estrangeres: Italià 1 LEI2. 115 dilluns 15 - 16  h de 2n a 6è  

 
        
Interpretació i escena   Horari pendent     6é i 5è 

 
Interpretació i escena   Horari pendent     5è i 4t 

 



 
 

       HORARIS ASSIGNATURES OPTATIVES  

        
GRUP Codi Horari Curs 

 
Educació Corporal    EC.117 dilluns 17- 18 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.118 dilluns 18- 19 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.119 dilluns 19 - 20 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.120 dilluns 20 - 21 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.317 dimecres 17- 18 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.318 dimecres 18- 19 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.319 dimecres 19 - 20 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.417 dijous 17- 18 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.418 dijous 18- 19 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.419 dijous 19 - 20 h  1r  a  6è 

 
Educació Corporal    EC.420 dijous 20 - 21 h  1r  a  6è 

 
Introducció a Flauta de Bec (NOVA) IFB.118 dilluns 18 – 19 h 1r  a  6è  

Informatica Musical    IM.219 dimarts 19 - 20 h  1r  a  4t 
 

Informatica Musical    IM.319 dimecres 19. 20 h  1r  a  4t 
 

Dinamiques de grup 1r : violí- viola DG1V.220 dimarts 20 - 21 h  1r : violí i viola  

 
Dinamiques de grup 2n: violí- viola DG2V.319 dimecres 19 - 20 h 2n:  violí i viola  

 
Dinamiques de grup 1r  i 2n: violoncel DG2VL.518 divendres 18- 19 h  1r i 2n : violoncel   

 Dinamiques de grup 1r i 2n : flauta 
travessera DG12F.218 dimarts 18- 19 h 

 1r i 2n: flauta trav.  

 
Dinamiques de grup 1r i 2n : clarinet DG12C.419 dijous 19 - 20 h  1r i 2n: clarinet 

 
Historia de la Musica 5è    HM5.113 dilluns 13 - 14 h 5è 

 
Historia de la Musica 5è    HM5.117 dilluns 17 - 18 h 5è 

 
Historia de la Musica 5è    HM5.118 dilluns 18 - 19 h 5è 

 
Historia de la Musica 5è    HM5.220 dimarts 20 - 21 h 5è 

 
Historia de la Musica 5è    HM5.419 dijous 19 - 20 h 5è 

 
Historia de la Musica 5è    HM5.420 dijous 20- 21 h 5è 

 
Introducció a la direcció d'orquestra ID0.218 dimarts 18 - 19 h 5è i 6è 

 
Introducció a la direcció de cors IDC.217   17 - 18 h 5è i 6è 

 

Introducció a la composició  IC.219 dimarts 19 - 20 h 
  6è  

( omplir sol.licitud) 
 

Müsica i Tecnologia   MT.217 dimarts 17 - 18 h 5è i 6è 

 
Acústica i Psicoacústica  APS56.317 dimecres      17 - 18 h 5è i 6è 

 
Introducció a la música contemporània IMC.218 dimarts 18 - 19 h 5è i 6è 

 
Anàlisi i percepció auditiva     APA.318 dimecres    18 - 19 h  6è 

 

Danses populars catalanes (1r quad.) DPC1Q.517 
divendres    
(1r quad) 17 - 19 h 

1r a 6è curs  

Danses populars catalanes (2n quad.) DPC2Q.519 
divendres    
(2n quad) 19  - 21 h 

 

Danses històriques          (1r quad.) DH1Q.519 
divendres    
(1r quad) 19  - 21 h 

4t, 5è i 6è curs  i 
alumnat de cursos 

més baixos nascuts 
a partir de l 'any 

2005 

 

Danses històriques            (2n quad.) DH2Q.517 
divendres    
(2n quad) 17 - 19 h 

 

Instrument optatiu IO. ADET a determinar 
cal omplir sol·licitud   

 



 
 
 

       HORARIS ASSIGNATURES D'ESPECIALITAT:  ACOMPANYAMENT 

        
INSTRUMENT Codi Horari   Curs 

  

        

ACORDIÓ   AA56. 320 dimecres 20- 21 h 
5è i 
6è 

  

        
GUITARRA   AG5.117 dilluns 17 - 18 h 5è  

  
GUITARRA   AG6.216 dimarts 16 - 17 h 6è 

  
GUITARRA   AG6.115 diluns 15 - 16 h 6è 

  

        

ORGUE AO56.111 dilluns 11 - 12 h 
5è i 
6è 

  

  
        

  
PIANO AP5.116 dilluns 16 - 17 h 5è  

  
PIANO AP5.117 dilluns 17 - 18 h 5è  

  
PIANO AP5.220 dimarts 20 - 21 h 5è  

  
PIANO A55.315 dimecres 15- 16 h 5è  

  
PIANO A55.316 dimecres 16 - 17 h 5è  

  
PIANO AP5.318 dimecres 18 - 19 h 5è  

  
PIANO AP5.418 dijous 18 - 19 h 5è  

  
PIANO AP5.418 dijous 18 - 19 h 5è  

  
PIANO AP5.516 divendres 16 - 17 h 5è  

  
PIANO AP5.412 dijous  12 - 13 h 5è  

  
PIANO AP6.119 dilluns 19 - 20 h 6è  

  
PIANO AP6.120 dilluns 20 - 21 h 6è  

  
PIANO AP6.216 dimarts 16 - 17 h 6è  

  
PIANO AP6.217 dimarts 17- 18  h 6è  

  
PIANO AP6.218 dimarts 18  - 19 h 6è  

  
PIANO AP6.317 dimecres 17- 18  h 6è  

  
PIANO AP6.318 dimecres 18 - 19 h 6è  

  
PIANO AP6.320 dimecres 20 - 21 h 6è 

  
PIANO AP6.419 dijous 19 - 20 h 6è 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



        

TUTORIA 

   
 

    
Codi Horari Curs 

   
T 12L. 120 (T.Lladó) dilluns 20 - 21 h 1r i 2n  

   
T 12P. 320 (T.Padrós) dimecres 20 - 21 h 1r i 2n  

   
T 12V. 420 (T.Vilalta) dijous 20 - 21 h 1r i 2n  

   
T 12I.420 (T.Iglesias) dijous 20 - 21 h 1r i 2n  

   
T 12B.118 (T.Béjar) dilluns 18- 19 h 1r i 2n  

   

     
  

  
Codi Horari Curs   

  
T 34C.120 (T.Chico) dilluns 20 - 21 h 3r i 4t 

   
T 34G.220 (T.Guarné) dimarts 20 - 21 h 3r i 4t 

   
T 34T. 220 (T.Torras) dimarts 20 - 21 h 3r i 4t 

   
T 34V.320 (T.Vela) dimecres 20 - 21 h 3r i 4t 

   
T 34B.320 (T.Badia) dimecres 20 - 21 h 3r i 4t 

   
T 34F.420 (T.Figaró) dijous 20 - 21 h 3r i 4t 

   

        
Codi Horari Curs 

   
T 56E.420 (T.Elias) dijous 20 - 21 h 5è i 6è 

   
T 56G.420 (T.González) dijous 20 - 21 h 5è i 6è 

   
T 56ME.420 (T.Medina) dijous 20 - 21 h 5è i 6è 

   
T 56M.420 (T.Morales) dijous 20 - 21 h 5è i 6è 

   
T 56B.519 (T.Benavides) divendres 19- 20 h  5è i 6è 

   
T 56V.420 (T.Vidal) dijous 20 - 21 h 5è i 6è 

   
T 56S.518 (T.Sanz) divendres 18 -19 h 5è i 6è 

    
 



4.- MATRICULACIÓ 

 

25, 26 i 27 de juny:  

Per confirmar la matrícula és imprescindible que entris a la intranet
2
 i emplenis o modifiquis els següents 

apartats: 

Apartat “Dades personals”:  
 

 Revisa les dades personals i, si cal, actualitza-les. 
 

Apartat “Fotografia” (només per alumne nou):  
 

 Adjunta una foto de carnet (proporció 20x25), 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. 

 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:  

 

Alumnat nou: 

Imprimeix aquest document, fes que el signi el titular del compte bancari i guarda'l perquè 

l'hauràs de  lliurar a secretaria junt amb la resta de documentació. (veure apartat núm. 6 

"Documentació a lliurar a secretaria"). 

Alumnat oficial: 

Només si has canviat alguna dada econòmica, imprimeix el document, fes que el signi el titular 

del compte bancari i lliura‟l a secretaria (veure apartat núm. 6 "Documentació a lliurar a 

secretaria"). 

 Informació econòmica: 

Els preus que s‟estableixen per al curs 2018-2019 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: 

-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 

 
IMPORTANT PER A TOTS: L'alumnat que formalitzi la seva matriculació després de les proves d’accés de 

setembre i l'alumnat que hagi sol·licitat Bonificació, abonarà el preu públic en tres aportacions en lloc de les 

quatre esmentades, amb la distribució i periodificació següent: octubre (40%), desembre (30%), abril (30%). 

 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50


 
Apartat “Matriculació”: 

Apareixeran les assignatures obligatòries que et corresponen segons la teva especialitat i curs (pla 

d‟estudis)
1
 amb els grups/horaris i el professor/a d‟instrument que el centre t‟ha assignat. 

Cal que confirmis les assignatures amb grups assignats i triïs, si és el cas,  les assignatures optatives  

Del 2 al 6 de juliol podràs sol·licitar canvi de grup de les assignatures següents: 

 Llenguatge musical 

 Harmonia 

 Història de la música 

 

Cal que presentis a secretaria, de 9 a 14 h, el (formulari)
4
 i la documentació que justifiqui aquesta 

sol·licitud. No s‟admetran sol·licituds sense justificant. 

No es poden canviar els grups assignats de les següents assignatures: 

 Música de cambra 

 Orquestra/banda/conjunt 

 Conjunt 

 Dinàmiques de grup 
 

 

Llenguatge de 4t i d'Harmonia de 5è: aquests horaris estan coordinats amb els horaris dels grups de 

Percepció auditiva de 4t i 5è respectivament (apartat núm. 3 „Horaris de les assignatures col·lectives‟) 

per això, la sol·licitud de canvi de grup de Llenguatge/Harmonia implica automàticament el canvi de grup 

de Percepció auditiva. 

 

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 (apartat núm. 3 „Horaris de les assignatures col·lectives‟) per si tens dubtes.  

Aquest any, per si et pot interessat, comptem amb nova optativa „Introducció a la Flauta de Bec‟ 

  

 

 

COR i optatives que s’han de sol.licitar  

L‟assignatura de COR (tant com a optativa com a obligada) i les següents assignatures optatives: ‘Danses 

populars catalanes‟ „Danses històriques‟ „Segon instrument‟, „Introducció a la composició‟ i „Anàlisi i 

percepció auditiva‟,  s‟han de sol·licitar a través d‟emplenar un (formulari de sol·licitud)
5 

entre el 29 de juny 

i el 6 de juliol. Abans de l‟inici de les classes del mes de setembre el centre et donarà resposta. 

 

L‟alumnat que no hagi cursat mai l‟assignatura de COR amb el professor del centre, Carles Comalada, 

haureu 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 

abans de l‟inici de vacances (13 de juliol) 

 

La matrícula d‟aquest assignatura amb el grup assignat la farà el centre al setembre, segons les 

indicacions del professor. 

 

Idiomes aplicats al cant (especialitat de cant): 
 

El dia 19 de juny  a les 19 h les professores de llengües estrangeres , Michela Franco mifranco@bcn.cat i 

Alix Ricard aricard@bcn.cat  us atendran per concretar l‟idioma que heu de cursar i en quin horari . Al mes 

de setembre, el centre us assignarà el grup segons les indicacions de les professores. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/pla-destudis
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/pla-destudis
https://drive.google.com/open?id=0B881NiX6-HAGWG5FaUhjVDhxeWs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKu2A5iwHXaTDlfK7GeVjaN-lCC5TyHQinc188ADttKPbJdQ/viewform
mailto:mifranco@bcn.cat
mailto:aricard@bcn.cat


 

 

 

 

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, encara que no tinguin grups assignats. 

És imprescindible que empleneu el (formulari)
6
 indicant els grups preferents per a cada assignatura 

suspesa. El document s‟haurà de lliurar a secretaria, de 9 a 14 h, entre el 25 i 29 de juny 

 

Assignatures pendents curs 2017/18: les assignatures pendents dels alumnes de 2n a 5è curs, 

figuraran a la Proposta de matrícula sense grup assignat . Després de les recuperacions de setembre, el 

centre les esborrarà o assignarà grup segons sigui el cas. En cas de no aprovar l‟assignatura, s‟esborrarà 

el grup de la del curs superior. 

 

 

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 perquè l'hauràs de  lliurar a secretaria junt 

amb la resta de documentació a entregar (apartat núm. 6 "Documentació a lliurar a secretaria"). 
 

  

https://drive.google.com/open?id=0B881NiX6-HAGVk9zbTZXZUI3LWs


 
 
 

Linkatges en text 
 

1. https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/pla-destudis 
2. https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50 
3. https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/horaris_assignacions_classe_instrument.pdf 
4. https://drive.google.com/file/d/0B881NiX6-HAGWG5FaUhjVDhxeWs/view 
5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKu2A5iwHXaTDlfK7GeVjaN-lCC5TyHQinc188ADttKPbJdQ/viewform 
6. https://drive.google.com/file/d/0B881NiX6-HAGVk9zbTZXZUI3LWs/view 
7. https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/_regulacio_preus_publics_serveis_deducacio_2018-19_.pdf 
8. https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/sepa_bcn.pdf 
9. https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/butlleta_ampa.pdf 

5.- BONIFICACIONS 

 

Per sol·licitar Bonificació cal recollir el formulari al centre, emplenar-lo i lliurar-lo juntament amb tota la 

documentació requerida del 29 de juny al 6 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)
7
 la Regulació dels preus públics i Bonificacions i consulta la documentació que cal 

portar (la informació és a l‟article 4 de la pàgina 15 a la 19)  

6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A SECRETARIA 

 

Entrega la següent documentació a secretaria del 29 de juny al 6 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. 

(Descarregar l‟imprès SEPA)
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- 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 AMPA)
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- A l‟inici de curs, el centre et lliurarà el carnet d‟estudiant 
 

- Alumnat oficial: 
 

- 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.(Descarregar l‟imprès 

SEPA)
8
 

- Butlletí d'inscripció a l'AMPA (opcional). (Descarregar l'imprès AMPA)
9
 

 

 

7.- NOTA IMPORTANT  
 

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

anteriors.  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca/pla-destudis
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=B50
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/horaris_assignacions_classe_instrument.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B881NiX6-HAGWG5FaUhjVDhxeWs/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKu2A5iwHXaTDlfK7GeVjaN-lCC5TyHQinc188ADttKPbJdQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/0B881NiX6-HAGVk9zbTZXZUI3LWs/view
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/_regulacio_preus_publics_serveis_deducacio_2018-19_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/sepa_bcn.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/butlleta_ampa.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/_regulacio_preus_publics_serveis_deducacio_2018-19_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/sepa_bcn.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/butlleta_ampa.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/sepa_bcn.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/sepa_bcn.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/sites/default/files/butlleta_ampa.pdf

