
     

PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
Curs 2020/2021

CONVOCATÒRIA DE JULIOL

LLISTA DE PLACES VACANTS PER ESPECIALITATS

ESPECIALITAT         VACANTS OFERIDES
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CONTRABAIX ...................................................................................................................... 1
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PIANO .................................................................................................................................... 3
SAXÒFON ............................................................................................................................. 1
TROMBÓ ............................................................................................................................... 1
TROMPETA ........................................................................................................................... 1
VIOLÍ ..................................................................................................................................... 2
VIOLONCEL ......................................................................................................................... 2

Continguts, criteris d’avaluació i llista orientativa d’obres per a la realització de les proves

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

Prova per 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 teòrics/pràctics de llenguatge musical.

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

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

Els continguts i les 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; i 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 està perfectament definida en

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

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 en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi.

En compliment de l’Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,

per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació,

per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general,

per  a  l’alumnat  que curse els  ensenyaments  elementals  i  professionals  de Música i  Dansa a  la

Comunitat Valenciana. [2015/4473],  la Comissió de Coordinació Pedagògica del Conservatori

“Joan Cantó” d’Alcoi ha decidit adoptar els criteris següents:

1. Establir l’edat idònia d’accés a ensenyaments elementals i professionals en els valors següents:
 

Ensenyaments Elementals
1r curs ................................. 8 anys

2n curs ................................ 9 anys

3r curs ............................... 10 anys

4t curs ................................11 anys

Ensenyaments Professionals

1r curs ............................... 12 anys

2n curs .............................. 13 anys

3r curs ............................... 14 anys

4t curs ............................... 15 anys

5é curs .............................. 16 anys

6é curs .............................. 17 anys



     

2. Establir els coeficients pels quals serà multiplicada la nota mitjana de les proves per a obtindre
la nota final que apareixerà en l’acta.

Alumnes amb edat idònia ............................................................. Nota mitjana x 1 

Alumnes amb un any més de l’edat idònia .............................. Nota mitjana x 0,95 

Alumnes amb dos anys més de l’edat idònia ........................... Nota mitjana x 0,90 

Alumnes amb tres anys més de l’edat idònia .......................... Nota mitjana x 0,85 

Alumnes amb quatre anys o mes de l’edat idònia ................... Nota mitjana x 0,80 

ORDRE 28/2011,  de 10 de  maig,  de la  Conselleria  d’Educació,  per  la  qual  es regula  l’admissió,  l’accés i  la  matrícula,  així com els  aspectes
d’ordenació general, per a l’alumnat que cursa els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana.

ORDRE 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de
maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat
que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

Alcoi, 12 de juny de 2020
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