Annex 1. Calendari de reserva de plaça, preinscripció i matriculació
Totes les dates del calendari de reserva de plaça, preinscripció i matriculació del curs 2019-2020
són provisionals a l'espera que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
publiqui la resolució corresponent. En cas que aquesta suposi algun canvi en les dates establertes
s'informarà a través de correu electrònic a les famílies de l’alumnat actualment matriculat i a través
de la cartellera del centre i de la pàgina Web (http://www.sabadell.cat/Conservatori/) a la resta de
famílies.
Totes les dates que apareixen en aquest Annex es refereixen a l’any 2019.
1. RESERVA DE PLAÇA
És molt important que l’alumnat del centre facin la reserva de plaça en el termini especificat
a continuació ja que el full de reserva de plaça tindrà validesa de matrícula i no hi haurà un
segon període de matriculació.
Per tal de facilitar i agilitzar el procés es comunicarà a les famílies a través del correu electrònic i de
cartells informatius als centres el lloc, els dies i les hores disponibles per dur a terme la reserva.
L’alumnat que en el 2018-2019 cursa els següents programes ha de fer la reserva de plaça si vol
continuar els estudis en el 2019-2020:
Programa cursat en el 2018-2019

Programa reservat en el 2019-2020

Iniciació 1................................................................................ Iniciació 2
Iniciació 2................................................................................ Iniciació 3
Iniciació 3................................................................................ Bàsic 1
Bàsic 1..................................................................................... Bàsic 2
Bàsic 2..................................................................................... Bàsic 3
Bàsic 3..................................................................................... Bàsic 4
Bàsic 4..................................................................................... Mitjà 1
Mitjà 1 ..................................................................................... Mitjà 2
Mitjà 2 ..................................................................................... Adequació 3
Adequació 3 ............................................................................ Programa Avançat
Adults 1 ................................................................................... Adults 2
Adults 2 ................................................................................... Adults 3
Grau Professional 1 ................................................................. Grau Professional 2
Grau Professional 2 ................................................................. Grau Professional 3
Grau Professional 3 ................................................................. Grau Professional 4
Grau Professional 4 ................................................................. Grau Professional 5
Grau Professional 5 ................................................................. Grau Professional 6
Grau Professional 6: només si preveu que repetirà curs ......... Grau Professional 6

L’alumnat del programa Bàsic Adaptat també ha de fer reserva de plaça, per informar que vol
continuar. Però en aquest cas la seva continuïtat només està garantida si l’equip docent emet un
informe positiu en finalitzar el curs 2018-2019.
No pot fer reserva de plaça:
• Alumnat que vol accedir o continuar en els programes Avançat o Música Oberta. Només
l’alumnat que ha cursat Adequació 3 en el 2018-19 pot reservar plaça a Avançat.
• Alumnat de qualsevol programa de l’Escola de Música que vol accedir per primera vegada
al Grau Professional: haurà de fer la preinscripció al Grau Professional i la inscripció a la
prova d’accés al Grau Professional en el termini esmentat més avall.
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L’alumnat de Bàsic 4, Mitjà 1 i 2 que vol accedir al Grau Professional però que vol assegurar-se
una plaça respectivament als programes Mitjà 1, Mitjà 2 i Adequació 3 per si no supera la prova
d’accés o no obté plaça en el Grau Professional, caldrà que també reservi plaça en aquests cursos en
el termini esmentat a continuació. També caldrà que reservi plaça l’alumnat d’Adequació 3 que vol
assegurar-se una plaça en el Programa Avançat per si havent superat la prova d’accés a 3r de Grau
Professional no obté plaça i queda en llista d’espera.
El procediment i els terminis per reservar plaça són el següent:
• Lliurament dels fulls “Reserva de plaça a l’Escola de Música” o “Reserva de plaça al
Conservatori” del 29 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos, en les dates i horaris que es
comuniquin a les famílies. El full de reserva té validesa de matrícula i es procedirà al
cobrament dels rebuts corresponents a partir de setembre i en els terminis establerts.
L’alumnat que no vulgui renovar la matrícula ha d’omplir un document de renúncia de
plaça. Atenció: l’alumnat que no faci la reserva de plaça dins del termini esmentat no
se’l pot garantir la continuïtat dels estudis en el nostre centre, encara que no hagi
presentat el full de renúncia de plaça.
• L'alumnat que accedeix a Bàsic 1 haurà d’especificar tres opcions d’instrument en un full
específic que caldrà lliurar juntament amb el full de reserva de plaça.
• Publicació de la llista definitiva d’alumnes amb els horaris de les assignatures col·lectives
assignats: 17 de juny. En el cas dels alumnes que accedeixen a Bàsic 1 hi apareixerà també
l’instrument assignat. En el cas dels alumnes de Grau Professional que han de recuperar
alguna assignatura al setembre l’assignació d’horaris es considerarà provisional i podrà
variar en funció del resultat de la recuperació.
• Una vegada coneguts l’instrument i els horaris que li han assignat, l’alumnat pot sol·licitar
un canvi d’instrument i/o d’horaris de les assignatures col·lectives en què hi ha diversos
horaris. El 19 de juny es publicarà una llista actualitzada que inclourà els canvis
sol·licitats que s’hagin pogut concedir fins al moment.
• Encara que s’hagi fet la reserva de plaça, fins al 21 de juny hi ha la possibilitat de
presentar la renúncia de plaça, i llavors la matricula es considerarà no formalitzada i
no s’emetrà el rebut corresponent.
• L’horari d’Instrument (Principal, Complementari i Segon Instrument), de Música de cambra
i d’Acompanyament (assignatura d’especialitat) s’acorda amb el professor en una reunió que
es convocarà a principis de setembre.
2. PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A L’ESCOLA DE MÚSICA
Poden sol·licitar la preinscripció totes les persones que volen accedir per primera vegada a
qualsevol curs o programa de l’Escola de Música.
També ha de fer la preinscripció l’alumnat que ja cursa estudis en l’Escola de Música o el
Conservatori de Sabadell i vol accedir o continuar en els programes Avançat o Música Oberta
(només l’alumnat que ha cursat Adequació 3 en el 2018-2019 pot reservar plaça a Avançat en
comptes de fer preinscripció). En aquests casos, juntament amb el full de preinscripció no caldrà
aportar tota la documentació requerida, sinó només la que contingui dades que hagin canviat
respecte de la darrera matriculació o reserva de plaça.
El procediment i els terminis per a la preinscripció i la matriculació són els següents:
•
•
•

Publicació de l’oferta de places, de la data de publicació de les relacions baremades de
l’alumnat, del termini de reclamacions i de la data de publicació de l’alumnat admès: 28 de
març.
Lliurament del full de “Preinscripció a l’Escola de Música” del 29 de març al 9 d’abril,
ambdós inclosos.
Els sol·licitants que volen accedir al Bàsic 1 i Adults 1 hauran d’especificar tres opcions
d’instrument en un full específic que caldrà lliurar juntament amb el full de preinscripció.
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•

•
•
•

•
•

En l’accés a qualsevol curs o programa de l’Escola de Música, excepte Iniciació 1 a 3, Bàsic
1, Adults 1 i els programes de Música Oberta en què no calen uns coneixements previs, els
sol·licitants hauran de superar una prova de nivell el 6 de juny per determinar si el seu
nivell correspon al curs o programa sol·licitat i, si cal i hi ha plaça, ressituar-lo en un altre
curs o programa. Les sol·licituds de matriculació dels que no assisteixin a aquesta prova es
desestimaran.
Publicació de la llista definitiva d’alumnes amb els horaris de les assignatures col·lectives
assignats: 17 de juny.
Matriculació: del 25 al 28 de juny, ambdós inclosos. Els sol·licitants admesos que no
hagin tramitat la matrícula en finalitzar aquest termini perden la plaça.
Al setembre tornarà a haver-hi una altra possibilitat de preinscripció i matriculació, en el cas
que encara quedin places vacants. Les noves sol·licituds s’han de fer el 3 de setembre. En
l’accés a qualsevol curs o programa de l’Escola de Música, excepte Iniciació 1 a 3, Bàsic 1,
Adults 1 i els programes de Música Oberta en què no calen uns coneixements previs, els
sol·licitants hauran de superar una prova de nivell el 4 de setembre per determinar si el seu
nivell correspon al curs o programa sol·licitat i, si cal i hi ha plaça, ressituar-lo en un altre
curs o programa. Les sol·licituds de matriculació dels que no assisteixin a aquesta prova es
desestimaran. El 6 de setembre es publicarà la llista d’admesos. La matriculació dels
alumnes admesos és el 9 de setembre. Els alumnes admesos que no s’hagin matriculat
en finalitzar aquest termini perden la plaça.
Si després d’aquest darrer període de matriculació encara queden places vacants, o si es
produeix alguna baixa durant el curs, encara hi haurà la possibilitat d’admetre noves
sol·licituds.
L’horari d’Instrument (Principal i Segon Instrument) i de Música de cambra s’acorda amb el
professor en una reunió que es convocarà a principis de setembre.

3. PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ AL CONSERVATORI PROFESSIONAL
Procediment i terminis per a la preinscripció i la matriculació de les persones que volen accedir per
primera vegada al Conservatori Professional:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Publicació de l’oferta de places, de la data de publicació de les relacions baremades de
l’alumnat, del termini de reclamacions i de la data de publicació de l’alumnat admès: 28 de
març.
Lliurament del full “Preinscripció al Conservatori Professional i inscripció a les proves
d’accés”: del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos. Els sol·licitants hauran
d’especificar en el full si volen accedir a l’Escola de Música en cas de no obtenir plaça en el
Conservatori. Els alumnes que ja estan cursant estudis en l’Escola de Música també hauran
d’especificar si hi volen continuar en cas de no poder accedir al Conservatori.
Els sol·licitants que només volen fer la prova d’accés però que no volen preinscriure's al
Conservatori de Sabadell hauran d’omplir el full “Inscripció a les proves d’accés”. I els
sol·licitants procedents d’un altre Conservatori que volen sol·licitar un trasllat al
Conservatori de Sabadell, hauran d’omplir el full “Preinscripció al Conservatori
Professional”.
Proves d’accés a partir del 22 de maig.
Un cop fetes les proves d’accés es publiquen els resultats.
Publicació de les relacions baremades de l’alumnat preinscrit al Conservatori i que ha
superat la prova d’accés i de la relació de l’alumnat admès a primer curs: 5 de juny.
Publicació de les relacions de tot alumnat admès (1r a 6è) amb els horaris de les assignatures
col·lectives assignats: 17 de juny.
Matriculació: del 25 al 28 de juny, ambdós inclosos. Els sol·licitants admesos que no
s’hagin matriculat en finalitzar aquest termini perden la plaça.
Proves d’accés de setembre, només si queden places vacants: les sol·licituds s’han de fer el
3 de setembre i les proves són a partir del 4 de setembre. El 6 de setembre es publicarà la
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•

•

llista d’admesos. La matriculació dels alumnes admesos és el 9 de setembre. Els alumnes
admesos que no s’hagin matriculat en finalitzar aquest termini perden la plaça.
Els alumnes que no obtinguin plaça en el Conservatori i que hagin especificat en el full de
preinscripció que en aquest cas volen accedir a l’Escola de Música, ho podran fer en les
següents condicions:
- En funció dels estudis previs de l’alumne/a i del resultat de la prova d’accés, el cap
d’estudis determinarà si l’alumne/a pot accedir al curs o al programa de l’EM
sol·licitat o si cal ressituar-lo en un altre curs o programa.
- Si compleix els criteris d’accés al curs o programa corresponent i hi ha plaça,
apareixerà en la llista definitiva d’alumnes admesos a l’Escola de Música que es
publicarà el 17 de juny, amb els horaris de les assignatures col·lectives assignats.
- S’haurà de matricular del 25 al 28 de juny, ambdós inclosos.
L’horari d’Instrument (Principal i Complementari), de Música de cambra i
d’Acompanyament (assignatura d’especialitat) s’acorda amb el professor en una reunió que
es convocarà a principis de setembre.

4. Vacants disponibles una vegada acabat el període de matriculació
•

•

Juntament amb la llista d’admesos del 17 de juny es publicarà una llista d’espera dels cursos
o instruments en què la demanda superi l’oferta. Si després del període de matriculació
quedessin noves places vacants, degut a què algun alumne admès finalment no s’ha arribat a
matricular o perquè s’ha produït alguna baixa, s’oferirà la plaça al sol·licitant que encapçali
la llista d’espera. Aquesta llista continuarà vigent durant el curs.
Si hi ha noves sol·licituds es posaran al final de la llista d’espera.

5. Horari d’atenció al públic de Secretaria
La Secretaria està ubicada en la Casa Brutau (C. Sant Oleguer, 75)
Els horaris són aquets:
•
•
•
•

Del 29 de març al 28 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 17 a 19:30 h.
De l’1 al 31 de juliol: de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 h.
Agost: tancat.
A partir del 2 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dimarts i dijous de 17 a 20 h.
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