PROVE
ES D’AC
CCÉS AL
L CURS 2021/20022
PROCÉS DE DESEN
NVOLUPAM
MENT, CONTINGUT
TS I
ALS
MATERIA

--------------------------------------------------- --------------------------------------------- --------PRO
OCÉS
Les pproves es deesenvoluparaan seguint lees mesures de
d prevenció
ó establertes :
distànncia física, ús correcte de la masccareta (o paantalla en ell cas dels innstrumentisttes de
vent)) i higiene de
d mans amb
b gel hidroaalcohòlic abaans i desprès d’accedir aals espais i de
d fer
ús deels instrumen
nts, partitures ...
La ddurada i l’exxtensió dels exercicis ees podria modificar
m
ateenent les inndicacions de
d les
autorritats sanitàrries en relaciió a l’evoluciió de la pand
dèmia.
La prrova d’accéss consta de dos exerciccis: llenguatgge i instrument. Cal aprrovar-los totts dos
(punttuació mínima de 5) per
p tal de ppoder fer laa mitjana arritmètica quue donarà com
c
a
resulttat la qualifiicació final de
d la prova dd’accés.
1r exxercici - llen
nguatge:
- Els candidats hauran
h
de prresentar-se aamb prou an
ntelació aban
ns de l’inici dde la prova.
m en breu elss horaris d’aarribada.
Us coomunicarem
- L’exxercici de 1rr curs s’iniciaa a les 10 hoores del mattí del dimarts 18 de maigg.
- La pprova per laa resta de currsos serà:
 dilluns 177 de maig; a les 9:30h laa part escritaa i
 dimarts 18
1 a les 16h les lectures a vista.
2n exxercici- instrument:
- L’aaspirant ha de
d portar lees partituress originals. Podrà tocarr amb fotoccòpies si du
uu els
originnals.
- L’asspirant ha de dur pianista-repertorissta en les esspecialitats que
q ho requeereixen.
- El rrepertori a presentar
p
haa de ser exacctament el que
q s’especiffica a la llistaa d’obres dee cada
curs (web del co
onservatori) i no s’accepptaran obress o estudis de
d nivell supperior; nom
més en
l’aparrtat de lliuree elecció.
- El 112 de maig es
e publicarà l’horari indiividual de caada candidatt per la provva d’instrum
ment
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ONTINGUT
TS
Figurren a la pàgiina web:
httpss://ajuntameent.barcelon
na.cat/conseervatori/ca/
/proves-daccces

--------------------------------------------------- -----------------MATERIA
AL I DOCU
UMENTACIIÓ
Masccareta, DNI,, partitures, bolígraf, llappis i goma

