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ECMM MESTRE MONTSERRAT 
Calendari de preinscripció per alumnes nous  

(i alumnes que hagin finalitzat la seva permanència al centre i vulguin continuar el seu aprenentatge) 
 

               CURS 2021-2022 
PRE-INSCRIPCIÓ 

 
Difusió de l’oferta inicial, barems i calendari 17 de març 

Jornades de PORTES OBERTES CONSERVATORI (Grau Professional) 20 de març 

Jornades de PORTES OBERTES ESCOLA DE MÚSICA 
(Sensibilització, Elemental, Nivell Mitjà, Música Activa,...) 10 d’abril 

Presentació de les sol·licituds PREINSCRIPCIÓ ESCOLA DE MÚSICA 6 a 23 d’abril 

Publicació de les llistes baremades 27 d’abril 

Reclamacions a les llistes del barem 28 i 29 d’abril 

Resolució de les reclamacions               3 de maig 

Sorteig   4 de maig a les 11:00 h 

Publicació del llistat provisional  5 de maig 

Reclamacions del llistat provisional 6 i 7 de maig 

Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 11 de maig 

 
MATRICULACIÓ  
 

Alumnes nous: Sensibilització 1 Del 12 al 20 de maig 

Alumnes del centre: Música Activa 2 - 3 - 4, N. Elemental  1 Del 24 de maig al 4 de juny 

Grau Professional (Conservatori) Del 28 de juny al 2 de juliol 

Alumnes del centre: N. Elemental 2 – 3 – 4 / N. Mitjà    Del 5 al 8 de juliol 

Sensibilització 2 Del 12 al 13 de juliol 

Alumnes nous: N. Elemental, Joves Adults 1, Música Activa  Del 14 al 15 de juliol 
 

Els alumnes de nou ingrés que vulguin accedir al Grau Elemental, a cursos diferents de 1r, quedaran 
pendents de matriculació en funció dels resultats de la prova de nivell que s’efectuarà el 28 de juny 
(horari pendent de determinar). El fet que es faci aquesta prova no vol dir que tingui plaça, sinó 
que s’anirà adjudicant en funció de la disponibilitat de l’escola.  

 
Els alumnes que vulguin fer Música Activa (alumnes de nou ingrés) es matricularan a mesura que hi 
hagin places disponibles, a partir del 14 de juliol. 
 
Vilanova i la Geltrú, 17 de març de 2021. 


