
 
CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES  

PROVES D’ACCÉS CURS 23-24 
 

Un cop publicades les qualificacions definitives de la prova d’accés es publicarà 
el llistat d’alumnes admesos segons l’oferta de places a cada curs del grau 
professional i per cadascun dels instruments. 
 
L’adjudicació de places de 1r a 6è curs seguirà l’ordre següent: 
 

1. Aspirants que hagin superat la prova d'accés en el mateix centre on volen cursar els 
ensenyaments, ordenats per la qualificació final de la prova d'accés i segons l’oferta de 
places per cada especialitat. 

 
(Cas que un alumne faci la prova d’accés per més d’una especialitat i obtingui plaça en més d’una especialitat, 
haurà de decidir quina ÚNICA especialitat vol cursar. Un cop s’hagin adjudicat les places seguint l’ordre d’aquest 
document, s’informarà a l’alumne si, tal com consta al punt 6., pogués cursar més d’una especialitat. Si fos 
aquest el cas, l’alumnat haurà de cursar la totalitat del pla d’estudis (càrrega lectiva i horària setmanal) per les 
dues o més especialitats tal i com recull el document de la página web: Documentació/DocumentacióPedagògica/ 
PGA curs XX-XX. Cal remarcar que la normativa no preveu que aquells alumnes que, voluntàriament, vulguin 
cursar més d’una especialitat puguin flexibilizar la càrrega lectiva (10h/set/aprox) i deixar assignatures sense 
cursar pel curs següent. Tanmateix, la direcció del centre NO pot garantir la confecció d’uns horaris “a la carta” 
pels alumnes que cursin més d’una especialitat.) 

 
 

2. Alumnes que s'han traslladat de centre i que no han accedit a les places reservades, amb 
prioritat als alumnes provinents de l'Escolania de Montserrat. 
 
 

3. Alumnes que, en el moment de fer les proves,  ja estiguin cursant el 1r curs de grau 
professional en el mateix centre i vulguin canviar d'especialitat. 
 

(Els alumnes que es trobin en aquesta situació, comunicaran a secretaria la seva intenció de canviar 
d’especialitat, com a molt tard, abans del 31 de gener de 2023 i hauran de realitzar les dues parts de la prova 
d’accés.) 
 

 
4. Aspirants que han superat la prova d'accés en altres centres, ordenats per la qualificació 

de la prova d'accés. 
 
 

5. Alumnes que, en el moment de fer les proves,  ja estiguin cursant el grau professional (de 
1r a 6è curs) i vulguin cursar una segona especialitat al mateix centre. 

 
(Aquells alumnes que, en el moment de fer les proves d’accés, estiguin cursant 1r, 2n, 3r, 4t o 5è de grau 
professional i vulguin tornar a fer la prova d’accés a 1r curs per una altra especialitat, hauran de fer les 2 parts de 
la prova. Aquells alumnes que, en el moment de fer la prova d’accés, estiguin cursant 6è curs de grau 
professional i l’equip docent/direcció  certifiqui que l’alumne obtindrà el títol de grau professional al finalitzar el 
curs acadèmic, NOMÉS hauran de fer la prova d’accés de la part d’instrument. La qualificació de la part de la 
prova de llenguatge musical  s’obtindrà de la mitjana de les qualificacions de llenguatge musical de 1r a 4t curs i 
l’harmonia de 5è que consten a l’expedient acadèmic de l’alumne. 

 
 

6. Alumnes que han superat la prova d'accés en més d'una especialitat i que ja han obtingut 
plaça en una altra especialitat (la 1ª plaça l’han obtingut segons el criteri 1.) 
 
 

 
7. Alumnes que tornen al centre després d'un temps màxim de dos cursos acadèmics i que 

tenen aprovada almenys una assignatura del grau professional. 

 
 
Un cop s’hagin adjudicat les places seguint l’ordre anterior (criteris de l’1 al 7), si 
encara quedessin places vacants a un curs en concret, s’assignarà la plaça o 
places vacants en aquell curs, sempre en funció de l’ordre de qualificacions FINAL 
(llenguatge + instrument) d’aquells alumnes que han superat la prova i que no 
obtenien plaça inicialment, al curs on ha quedat la/les vacants. 

 
 


