
Conservatori Professional
de Música Joan Cantó

CALENDARI PROVES D'INGRÉS I ACCÉS
ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS

ESPECIALITATS  

 Instruments de corda fregada: violí, viola, violoncel i contrabaix
 Instruments de vent-fusta: flauta travessera, oboé, clarinet, fagot i saxòfon
 Instruments de vent-metall: trompa, trompeta, trombó i tuba
 Percussió
 Cant
 Piano
 Guitarra
 Dolçaina

ENSENYAMENTS ELEMENTALS  

 Inscripció telemàtica: del 18 al 25 de maig de 2020
 Llistats provisionals d’admesos: 22 de juny de 2020
 Llistats definitius d’admesos: 26 de juny de 2020
 Realització de les proves: del 2 al 18 de setembre

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS  
1ª CONVOCATÒRIA  

 Inscripció telemàtica: 1 al 9 de juny de 2020
 Llistats provisionals d’admesos: 15 de juny de 2020
 Llistats definitius d’admesos: 19 de juny de 2020
 Realització de les proves: 1 al 10 de juliol de 2020

2ª CONVOCATÒRIA  

 Inscripció telemàtica: 15 al 21 de juliol de 2020
 Llistats provisionals d’admesos: 27 de juliol de 2020
 Llistats definitius d’admesos: 31 de juliol de 2020
 Realització de les proves: del 3 al 18 de setembre de 2020

Observacions:
Tramitació: Telemàticament per la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi i presencialment amb cita prèvia en
el mateix Conservatori de 10 a 13 horas, al telèfon 96 553 71 00 extensió 2501 o al 96 554 11 28.
Per a poder tramitar telemàticament les inscripcions és necessari  el certificat  digital,  el qual es tramita en
l'Oficina Prop, Registre i Servicis Tributaris en C/ Sant Llorenç, núm. 2. Cal sol·licitar cita prèvia de 9 a 14
hores al telèfon 669 67 18 97. Les cites prèvies són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores.

Conservatori Professional de Música Joan Cantó
C/ Joan Cantó, n.º 1 – 03801 Alcoi

Web: www.conservatorialcoi.com/ E-mail: conserv  atorimusica@alcoi.org / Facebook: Enlace principal

https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV
https://www.facebook.com/Conservatorio-Profesional-de-M%C3%BAsica-Juan-Cant%C3%B3-de-Alcoy-276927636348671/
mailto:conservatorimusica@alcoi.org
http://www.conservatorialcoi.com/

