
Proves d'accés, preguntes freqüents. 

 
1. Què he de fer per cursar els estudis de grau professional? 

Cal que t'inscriguis i superis la prova d'accés 

 
2. En què consisteix la prova d'accés? 

 
La prova consta de dues parts eliminatòries. La primera és de llenguatge musical i la 

segona d'instrument. Pots consultar els models de proves que et serviran de guia a la 

web del centre. 

 
3. Em puc presentar a més d'una especialitat instrumental? 

 
Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que 

repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a 

les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà 

la del curs superior al que optis. 

 
4. En quines dates es convoca la prova d'accés? 

 
La prova la convoca cada any el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de 

maig/juny. Posteriorment es publica la llista d'admesos. En cas que hi hagi places vacants 

hi ha una segona convocatòria al setembre. 

 
5. Hi ha un límit de convocatòries a la prova d'accés a la que els candidats es puguin 

presentar? 
 

La persona aspirant no té cap restricció de convocatòries per presentar-se a les proves d'accés. 

 

6. El fet de superar la prova suposa l'admissió al centre? 
 

La superació de la prova no suposa l'admissió automàtica al centre, i està supeditada al 

nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.  

 
7. Puc saber quantes places s'oferten? 

Sí, el dia que es publiquen a la web. 

 
8. He de venir amb un pianista repertorista? 

 
Sí, en aquellles especialitats i cursos on els models de proves així ho indiquin. 

 

9. Quina vigència té la prova? 
 

La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el 

candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs 

següent, si encara vol accedir-hi. 

 
10. Si vinc d'un altre conservatori, cal que faci la prova d'accés? 

 
No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d‘expedient) en les dates 

marcades pel Departament d'Educació (consulteu amb secretaria del centre). 
  

Hi ha una altra opció i és que facis la prova d'accés al centre. 


