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CALENDARI PROVES D’ACCES A GRAU PROFESSIONAL-CURS 2023/2024 
 
- Dates inscripció a les proves: del DIMECRES 8 al DILLUNS 20 de MARÇ . 
  
- Termini per fer arribar l’obra de lliure elecció al correu jgiordano@cmg.cat : 
DIVENDRES 24 DE MARÇ 

  
- Termini per rebre aprovació o no de l’obra de lliure elecció: DIVENDRES 31 DE 
MARÇ 

 

- Si l’alumne presenta una obra lliure que NO s’ajusta al nivell, farà arribar la 
NOVA proposta al centre de grau professional abans del DIMECRES 12 
D’ABRIL. 
-El CMG donarà resposta a l’interessat abans del DIVENDRES 14 D’ABRIL. 
 

- Data publicació web llista PROVISIONAL admesos: DIMECRES 22 de MARÇ 

  
-L'aspirant pot presentar reclamació contra aquesta llista PROVISIONAL en un 
termini de tres dies (del dijous 23 al dilluns 27 de MARÇ) 
  
-Data publicació web llista DEFINITIVA admesos: DIJOUS 30 DE MARÇ 

   
-Data publicació al web de la següent informació: DILLUNS 24 D’ABRIL 

  
* Comissions avaluadores 

* Llistat d’oferta de places 

* El procés de desenvolupament i el contingut de les proves (orientacions 
de 1r curs) 
* La ponderació de les parts per a calcular la qualificació  
* El calendari, el nombre de sessions, els horaris i espais, el material que 
ha d'aportar la persona aspirant 
* La data de la part dels exercicis amb instruments amb una antelació 
mínima de 48 hores abans de la realització de la prova de llenguatge 
musical 
* Dates concretes de publicació de resultats, els terminis de reclamació i 
els terminis de matriculació. 
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- Dates de la prova d’accés a 1r curs de Grau Professional:  

Dimarts 23 de maig a les 10h (llenguatge) 
Dimecres 24 de maig (instrument) 
 

- Dates de les proves d’accés de 2n a 6e:  
Dijous 25 de maig 
Divendres 26 de maig  
(a confirmar i detallar al document que es publicara dilluns 24 d’abril) 

 

  
-Data publicació qualificacions provisionals: DILLUNS 29 de MAIG 

  
-Termini per presentar reclamacions contra les qualificacions provisionals: 
del DIMARTS 30 de MAIG al DIJOUS 1 de JUNY 

  
-Data publicació qualificacions definitives: DILLUNS 5 de JUNY 

  
-Data publicació llistat d’alumnes admesos (segons criteris d’assignació de 
places): DIJOUS 8 de JUNY 
 


