
 

PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS: 

1-NORMATIVA: 

DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, per el que s’estableix el currículum 

de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances. 

ORDE 28/2011 de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 

l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, par a 

l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de música.  

 

2- INFORMACIÓ GENERAL 

1. Que és la prova d’accés a les Ensenyances Professionals? 

Per a poder iniciar els estudis professionals  caldrà realitzar una prova en la qual es 

valorarà la maduresa, les aptituds, i els coneixements per a cursar amb aprofitament  

aquesta etapa de la música 

2. Quan es fa la prova? 

En cada curs es realitzaran dues convocatòries, una en  juny i una setembre.  

3. Quantes vegades puc fer la prova? 

Els alumnes podran concórrer un màxim de quatre convocatòries, sense comptar les 

que hagen sigut superades sense aconseguir plaça.  

4. Puc presentar-me a accedir a qualsevol curs? 

Si. Es podrà accedir a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els 
anteriors, sempre que se supere la prova corresponent a eixe curs.  
 

5. Quan es publicaran els criteris i continguts de la prova i un llistat d'obres 
orientatives? 

En març 

 

 

 

6. Si he aprovat en un altre conservatori però no he optés plaça, puc 

matricular-me en el vostre centre? 

Finalitzat el procés d'admissió i matriculació, i en el cas que queden places disponibles 

en el Centre, podran adjudicar-se estos llocs a alumnat que havent superat les proves 

d'accés en altres centres no haja aconseguit plaça. 

7. Hi ha una edat específica per a cursar les ensenyances Professionals? 

Si, els estudis d'ensenyances professionals es cursaran ordinàriament entre els dotze i 

els díhuit anys (complits dins de l'any natural en què sol·liciten l'accés). 

8. I si no tinc la edat idònia per a iniciar els estudis professionals? 

Excepcionalment, els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari 

podran sol·licitar a la direcció del centre l'autorització per a presentar-se a les proves 

d'accés. 

Els aspirants amb edat menor a la fixada amb caràcter ordinari podran sol·licitar a la 

Direcció General d'Ordenació i Centres Docents l'autorització per a concórrer a les 

proves d'ingrés o accés. Termini: de l’1 de febrer al 30 d’abril (article 7 de l'orde 

28/2011). 

9. Si he aprovat la prova d’accés, puc convalidar alguna assignatura a 

l’Institut? 
Si, a més, si realitzes les Ensenyances Elementals amb nosaltres, al finalitzar 
obtindràs un Certificat Oficial en el que també podràs convalidar una optativa de 
qualsevol curs d’ESO..  

10. Que tinc que fer per a matricular me per a la prova?. 

En maig es realitzen les inscripcions, en Secretaria o en la web de l’Escola et facilitaran 

els documents per a poder formalitzar la matricula. 

11. Hi han ajudes econòmiques per als meus estudis professionals de 

música? 

Si, hi han beques generals per a estudis no universitaris ( educacionyfp.gob.es) 
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http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf


12. En que consisteix la Prova? 

Per accedir a 1r i 2n curs hi ha tres parts:  

a) Interpretació d’una obra  

- L’aspirant haurà de presentar tres obres de dificultat similar a les publicades, de 

les quals el tribunal escollirà una. No és obligatòria l’execució de memòria de les 

obres presentades, però serà valorada positivament. 

- La prova es realitzarà sense pianista acompanyant en totes les especialitats. 

b) Lectura a 1ª Vista amb l’instrument  

-  Per a la preparació del fragment de lectura a primera vista l’aspirant no podrà 

disposar de l’instrument. 

c) Prova de llenguatge musical 

-  Lectura, cor,  auditiva i teoria. 

Accés a la resta de cursos:  

- Els aspirants realitzaran les proves de les assignatures corresponents al curs 

anterior al qual volen accedir, (queden exemptes les assignatures d’orquestra i 

música de cambra). 

 Per a 3r curs: Per a 4t i 5é curs: Per a 6é curs: 

Prova A Lectura a primera vista Lectura a primera vista Lectura a primera vista 

Prova B Llenguatge musical i 

Piano complementari 

Harmonia i  

Piano complementari 

Anàlisi,  

Història de la Música i 

Acompanyament  

(per a Piano i Guitarra) 

Prova C Instrument Instrument Instrument 

- Els diferents exercicis que componen cada prova són eliminatoris. La no superació 

d’alguna impossibilitarà la realització de les següents.  

- Les qualificacions seran publicades el mateix dia al termini de cada prova. 

- En els exercicis de les proves d’accés als cursos 3er, 4rt, 5é i 6é que consten de dos o 

més parts, s’haurà d’obtenir un mínim de 5 en cada una d’elles per a poder 

realitzar la mitjana aritmètica total.  

- Totes les proves d’una especialitat es realitzaran en un sol dia. 
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GUIA PER A LES 
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Parc Ausiàs March, 5.  
46701 GANDIA 

 669 44 14 70 
escolamusicagandia@gmail.com 
www.centredemusicagandia.com 

 @infocentremusicagandia 

               Visita’ns en   
 
                                                                                                                                                                                    

PREUS D’INSCRIPCIÓ:                                                              Enseyança Elemental: Gratuïta 

                                 Ensenyança Professional: 1ª convocatòria 60€   2ª convocatòria: 20€ 

 

mailto:escolamusicagandia@gmail.com
http://www.centredemusicagandia.com/

