CALENDA
ARI DEFIN
NITIU DE
EL PROCÉ
ÉS D’INSCRIPCIÓ/P
PREINSCR
RIPCIÓ
I MATR
RICULA. CURS
C
2020--2021
Calendari acctualitzat segonns document “d’Instruccions
“
s per als centrees educatius soobre els canvis en la gestió addministrativa i en la
realització dee les proves d’aaccés motivats per
p la situacióó de pandèmiaa” publicat el 8 de maig de 22020.
INSCRIPC
CIÓ I PRE
EINSCRIPC
CIÓ PROV
VES D’ACC
CÉS
13 al 20 de maig




Insccripció a les proves d’accés del grau professionaal pel curs 2020/2021
Preiinscripció al centre (trassllats d’exped
dient i segonnes especialiitats)

22 dee maig




Publicació llistaa provisionall dels aspiran
nts inscrits ((15 h). (WEB
B)
Inicii del terminii de reclamaacions a la lliista provisioonal




Publicació de lees places ofeertades.(WEB
B)
Publicació del pprocés de deesenvolupam
ment, contingguts de les proves
p
i
mateerial que ha de portar l’aaspirant. (W
WEB)
Publicació de laa ponderació
ó de les partts per a calcuular la qualifficació. (WE
EB)
Publicació del nnombre de sessions, diess, horaris i eespais per a la
l realització
ó de
les proves.
p
(WE
EB)
Publicació de lees dates conccretes de la publicació
p
dde resultats, els terminis de
reclaamació i els terminis de matriculació
ó. (WEB)

22 dee maig





29 dee maig
2 de jjuny
8 de jjuny
17 de juny
17 de juny



Finaal del terminni de reclamaacions a la lllista provisioonal dels asp
pirants inscrrits
(14h
h)



Publicació llistaa definitiva d’aspirants
d
(1
15 h). (WEB
B)



Publicació de laa composiciió específica de les comiissions avalu
uadores.
(WE
EB)
Publicació de l’hhorari indiviidual assignaat a cada asppirant per a la
l prova
d'insstrument. (W
WEB)
Sortteig i publicaació del resuultat per deteerminar l’orddre dels adm
mesos en cass
d'em
mpat en la quualificació fiinal. (WEB)




PR
ROVES AC
CCÉS
22 de juny



Reealització dell primer exeercici ( llengu
uatge musicaal) a 1r curs

23 de juny



Reealització dell primer exeercici ( llengu
uatge musicaal) de 2n a 6è
6

24 de junyy a l’1 de
julio
ol
22 de junyy a l’1 de
julio
ol
3 de ju
uliol



Reealització dell segon exerrcici (instrum
ment) de 1r a 6è curs




So
ol·licitud dessideràtum dee professoraat d’instrumeent (Alumnees nous.
Fo
ormulari WE
EB)
Pu
ublicació de les qualificaacions provissionals (15 hh) (WEB)

6 de ju
uliol



In
nici del termiini per a preesentar reclamacions

8 de jjuliol



Fin
nal termini pper a presen
ntar reclamaccions (14 h)

9 de jjuliol



Reeunió de les comissions avaluadoress per a resold
ldre les reclaamacions

10 de juliol



Pu
ublicació de les qualificaacions definiitives (15 h).. (WEB)

10 de juliol



Co
onsell Escolaar Extraordiinari: aprovaació de la llissta dels aspiirants admessos

13 de jjuliol



Pu
ublicació llistta dels aspirrants admeso
os al centre ppel curs 20220/2021.
(W
WEB)
PROVE
ES ACCÉS
S SETEMB
BRE 2020

13 de jjuliol



Pu
ublicació de la convocatòria de prov
ves d'accés dde setembre

13 al 15 d
de juliol



Inscripció a lees proves d'aaccés de seteembre (preseencial amb formulari)
f



Pu
ublicació de comissions avaluadoress, aules, diess i horaris dee les proves
d’aaccés de seteembre



Reealització dell 1r exercici de setembre per 1r. currs: llenguatgge musical.

A determ
minar
9 setem
mbre

MATR
RÍCULA


Pu
ublicació dee la guia de matricula
m
( horaris
h
assignnatures curss 2020/2021 i
oriientacions a seguir en ell procés de matrícula)



So
ol·licitud de M
Matrícula (een línia ) curs 2020/20211




Pu
ublicació dells horaris peer a la reunió
ó amb el proofessorat d’in
nstrument per
p
concretar horaari de classe individual pel
p curs 20200/2021
Pu
ublicació d’hhoraris de lees reunions de
d tutoria d’’inici de curss

9 i 10 de setembre



Co
onfirmació dde matrículaa (en línia ) curs
c 2020/20021

14 al 118 de
setem
mbre



Reeunió amb eel professor d’instrumen
d
nt per a la cooncreció de l’horari
l
de
claasse pel curss 2020/20211.

14 al 118 de
setem
mbre



Reeunions de tu
tutoria d’inicci de curs

15 de juliol
3 i 4 de ssetembre

7 de seteembre

