
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 ESCORXADOR, 4. 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ. TEL. 93 814 25 72    FAX  93 893 19 50  C/e. ecmusica@vilanova.cat, 
 www.vilanova.cat/ecmusica  

Escola amb conveni amb la Generalitat de Catalunya 
 

 
PROVA  D’ACCÉS A PRIMER CURS I ALTRES CURSOS DE GRAU PROFESSIONAL 

 D’ ENSENYAMENTS MUSICALS PEL CURS 2017-2018 
 
 

1. Contingut de les proves i procés de desenvolupament 

La prova específica d’accés al primer curs consta de dues parts. La primera inclou els apartats 
de llenguatge musical, audició i cant coral, i la segona correspon a l'instrument. Aquesta prova 
es duu a terme d’acord amb els criteris establerts al document “Orientacions per a la prova 
específica d’accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs”, que es 
troba al web del Departament d'Ensenyament.  

Les característiques i contingut de les proves d’accés a cursos diferents del primer, es poden 
consultar a l'Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, que estableix l’organització de les proves 
específiques d’accés a aquests ensenyaments professionals.  
 
 

2. Ponderació de les parts i càlcul de les qualificacions 
 
Cada part de la prova s’ha de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de 
cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota global. La qualificació global és la 
mitjana aritmètica simple de les puntuacions obtingudes en cada part. 
  
 

3. Sessions, horaris de les proves 

El primer exercici, llenguatge musical, audició i cant coral es duu a terme el dia 23 de maig de 
2017 a partir de les 10 h. 

El segon exercici, instrument: 23 de maig de 2017 a partir de les 15 h i 24 de maig de 2017 a 
partir de les 10h. 

 
4. Material que ha de portar l’aspirant 

Per la primera part, la de llenguatge, l’alumne/a haurà de portar el material necessari per 
realitzar un examen escrit (bolígraf, llapis i goma) així com un còpia de les cançons de cant 
coral, si s’escau. 

Per la segona part, la d’instrument, l’alumne/a haurà de portar un còpia per duplicat del 
repertori a interpretar així com el pianista repertorista o altres instrumentistes acompanyants 
quan les obres a interpretar així ho requereixin. 
 
 

5. Dates de publicació de les qualificacions i terminis per presentar reclamacions 
 

 29 de maig de 2017. Qualificacions provisionals. 

 30, 31 de maig i 1 de juny de 2017. Termini per presentar reclamacions. 

 2 de juny de 2017. Qualificacions definitives i llistat d’admesos 
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Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions 
obtingudes així ́com a presentar una reclamació́, per mitjà d’un escrit presentat al registre del 
centre i adreçat a la comissió́ avaluadora, durant els tres dies hàbils següents al de la 
publicació́ de les qualificacions provisionals.  

L’endemà̀ del darrer dia del termini de presentació́ de les reclamacions, la comissió́ 
avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les 
qualificacions definitives.  

Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs 
d’alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà̀ de la publicació́ , segons el que disposen l’article 76 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú́. L’escrit d’interposició́ 
es pot presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l’expedient de la 
persona reclamant i l’envia al seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. 
Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona trameten 
juntament amb l’informe emès per la Inspecció d'Educació, còpia de l’expedient a la Direcció 
General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n’informa la persona 
interessada.  
 

6. Termini de matriculació 

Del 26 de juny al 30 de juny de 2017. 
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