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    Prelació de Matrícula Curs 2022-2023 
1. Alumnes de 5é i 6é d’Ensenyances Professionals. 

a. Major nota obtinguda en el curs anterior els alumnes que han cursat en el Centre de Música de Gandia. 

b. Els alumnes que no tinguen nota del curs anterior en el Centre de Música de Gandia contarà la nota de 
la prova d’accés. Tot l’alumnat que comence 1EP contarà la nota de la prova d’accés. 

c. Edat idònia. Menor edat de l’alumne o alumna, segons l’any de naixement. 

5EP Nascuts el 2006 6EP Nascuts el 2005 

d. Sorteig 

La lletra assignada que estableix l’ordre alfabètic de matriculació de l’alumnat, serà la que Conselleria establisca 
en cada curs escolar. Aquest curs les dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom són EV, mentre que 
les dues lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom són ÑY. En cas que l’alumne o alumna no tinga un segon 

cognom es considerarà que aquest comença per AA.  

e. Trasllat d’expedients. 

2. Alumnes amateurs nascuts a partir del 2015. 

Jardí Musical  Fasolet Junior Preparatori 

3. Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’Ensenyances Professionals. 

a. Major nota obtinguda en el curs anterior els alumnes que han cursat en el Centre de Música de Gandia. 

b. Els alumnes que no tinguen nota del curs anterior per que estaven en altres Escoles de Música, 
contarà la nota de la prova d’accés. 

c. Edat idònia. Menor edat de l’alumne o alumna, segons l’any de naixement. 

1EP Nascuts el 2009 2EP Nascuts el 2008 3EP Nascuts el 2007 4EP Nascuts el 2006 

d. Sorteig 

La lletra assignada que estableix l’ordre alfabètic de matriculació de l’alumnat, serà la que Conselleria 
establisca en cada curs escolar. Aquest curs les dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom són 
EV, mentre que les dues lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom són ÑY. En cas que l’alumne o 
alumna no tinga un segon cognom es considerarà que aquest comença per AA.  

e. Trasllat d’expedients. 

4. Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4 d’Ensenyances Elementals 

5. Major nota obtinguda en el curs anterior els alumnes que han cursat en el Centre de Música de Gandia. 

6. Els alumnes que no tinguen nota del curs anterior contarà la nota de la prova d’accés. 

7. Edat idònia. Menor edat de l’alumne o alumna, segons l’any de naixement. 

1EE Nascuts el 2014 2EE Nascuts el 2013 3EE Nascuts el 2012 4EE Nascuts el 2011 

8. Sorteig 

La lletra assignada que estableix l’ordre alfabètic de matriculació de l’alumnat, serà la que Conselleria 

establisca en cada curs escolar. Aquest curs les dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom són 
EV, mentre que les dues lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom són ÑY. En cas que l’alumne o 
alumna no tinga un segon cognom es considerarà que aquest comença per AA.  

9. Trasllat d’expedients. 

10. Alumnes amaters nascuts fins el 2014. 
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CALENDARI DE MATRICULACIÓ 

CURS 2022/2023 

DIA NOTA MITJA HORA 

Dilluns, 5 de setembre Alumnes de 5é i 6é 10:00h - 12:30h 

16:30h - 19:30h 

Dimarts, 6 de setembre Proves d’accés (2n, 3r i 4t Elemental i Professional) 09:30h 

Proves d’aptituts a 1r curs d’Ensenyances Elementals 12:00h 

Alumnes amateurs nascuts a partir del 2015. 16:30h - 19:30h 

Dimecres, 7 de setembre Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’Ensenyances Professionals. 10:00h - 12:30h 

16:30h - 19:30h 

Dijous, 8 de setembre Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4 d’Ensenyances Elementals. 10:00h - 12:30h 

16:30h - 19:30h 

Divendres, 9 de setembre Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4 d’Ensenyances Elementals. 10:00h - 12:30h 

 Alumnes amaters nascuts fins el 2014. 16:30h - 19:30h 

 


