Ensenyaments de música de grau professional.
Accés i matrícula
Curs 2018-2019

#08
Març
2018

Accés als ensenyaments de grau professional de música
Cal superar una prova d’accés de dues parts a qualsevol dels cursos de 1r a 6è del grau
professional de música.

Part 1

Part 2

Llenguatge musical
o harmonia

Instrument

La prova d’accés a 1r curs l’elabora el Departament d’Ensenyament i es fa el mateix dia a tots
els centres.
La prova d’accés als altres cursos l’elabora cada centre, i tots han de fer públics al seu web
o tauler d’anuncis les especialitats i el nombre de places de què convoquen proves i les dates
en què es faran.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/

Calendari de la prova d’accés als conservatoris i centres
autoritzats de grau professional de música
Abril
4
al 16

Presentació
de sol·licituds

queestudiar.gencat.cat

Maig
11

Informació dels
centres sobre
el procés i
contingut de les
proves

Juny

abans del 18 de
maig

22

8

Publicació de la
data de la part
instrumental

Inici de la
prova d’accés
a 1r curs

Llista definitiva
d’admesos
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Estructura dels ensenyaments de música a Catalunya
ESO
BATXILLERAT
Ensenyaments
no reglats de música

Ensenyaments de grau
professional de música
Prova
d’accés

Ensenyaments artístics
superiors de música
Prova
d’accés

6 cursos
Conservatoris i centres
autoritzats de grau professional
de música

4 cursos - 240 crèdits ECTS
Centres autoritzats
Títol superior d’ensenyaments
artístics en música

Títol professional de música

Simultaneïtat
Es poden convalidar o reconèixer matèries de l’ESO o el batxillerat si s’estan cursant
simultàniament ensenyaments de música en una escola de música autoritzada, conservatori
o centre artístic autoritzat d’ensenyaments de grau professional de música.
Reducció màxima per curs:
ESO / MÚSICA
Escola autoritzada

Conservatori o centre
professional

•Les matèries optatives
de 1r a 3r (2 h per curs)
• Música (matèria comuna
de 1r a 3r)
• Una matèria optativa
de 4t (fins a un màxim de 3 h)

SITUACIÓ A
Cursant entre 3 i 4 h

SITUACIÓ B
Cursant 4 h o més

• Les matèries optatives
de 1r a 3r
• Una matèria optativa
de 4t (fins a un màxim
de 3 h)

• Les matèries optatives
de 1r a 3r
• Música (matèria comuna
de 1r a 3r)
• Una matèria optativa
de 4t (màxim 3 h)

BATXILLERAT / MÚSICA
Conservatori o centre
professional

Escola autoritzada
(cursant 4 h o més)

4 h assignatures específiques per curs

queestudiar.gencat.cat

• Haver superat la prova d’accés
a grau professional
• Cursar llenguatge musical o
harmonia, instrument i pràctica
instrumental en grup

