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Conservatorio Profesional 
 de Música “Juan Cantó” 

 (03011343) 

PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS 
PROFESSIONALS DE MÚSICA Curs 2015/2016 

 (Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació) 
 

 

 Les proves d’accés a ensenyaments professionals (E.P.) es duran a terme en dues convocatòries 

anuals, juny i setembre. Els sol·licitants podran concórrer a un termini màxim de quatre convocatòries; 

no es computaran aquelles que hagen sigut superades sense atorgar un lloc escolar a l’aspirant. 

 

El resultat definitiu de les proves, així com l’ordre de prelació dels aspirants que les hagen superades, 

es publicarà després de la convocatòria de setembre. 

 

Especialitats oficials 

- Flauta, Clarinet, Contrabaix, Guitarra, Piano, Saxofó, Trompeta, Viola, Violí i Violoncel. 
 
Especialitats no oficials 
 

- Dolçaina, Percussió, Trombó, Trompa i Tuba 
 
Convocatòria de juny 
 
Inscripció:  

- del 4 de maig al 8 de juny del 2015, en horari de secretària del centre. 
 

Realització de les proves: 

- Accés al 1er curs d’E.P.: 22 de juny, a les 10 hores. 

- Accés a cursos diferents de 1r: 23 de juny a les 10 hores. 
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Continguts, criteris d’avaluació i llista orientativa d’obres per a la realització de les proves 

d’accés (publicats en el tabló d’anuncis del Centre). 

 
Prova a 1r curs d’E.P. 

 
La prova tindrà l’estructura següent: 

 Prova A: lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. 

 Prova B: prova de capacitat auditiva i coneixements teòric/pràctics de llenguatge musical. 

Prova C: interpretació d’una obra, fragment o estudi triat pel tribunal d’una llista de tres que 

presentarà l’alumne/a. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres proposades. 

 

Els continguts i llistes orientatives d’obres per a les proves A i C es troben reflectits en els continguts 

de les diferents especialitats instrumentals; per als continguts de la prova B caldrà consultar 

l’especialitat de Llenguatge Musical.  

Les diferents proves tenen caràcter eliminatori en totes les especialitats. Per a la superació de les proves 

la nota mínima serà de 5. 

 

Prova a cursos diferents del primer: 

L’estructura de la prova d’accés per a cada curs diferent del primer ve perfectament definida en l’annex 

V de l’Ordre 28/2011, del 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, de la qual es facilitarà una còpia a 

tots els aspirants que ho sol·liciten. De la mateixa manera estarà exposat en el tauler d’anuncis. 

Els continguts, criteris d’avaluació i llistes d’obres orientatives, tant de les especialitats instrumentals 

com de les no instrumentals, podran consultar-se en el tauler d’anuncis del Conservatori, així com a la 

web de l’Ajuntament d’Alcoi. 

Alcoi, 16 d’abril de 2015 
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La Direcció 


