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INSCRIPCIÓ A LES PROVÉS D’ACCÉS 2022-2023 ALS ENSEN YAMENTS 
PROFESSIONALS DE MÚSICA 
 
La preinscripció és un moment important per a les f amílies...  

... per això volem estar al teu costat i acompanyar-te durant tot el procés. Som-hi? 

 

 

 

1. Abans de la preinscripció: 

- Coneix les dates clau del calendari i les accions associades 

- Prepara la documentació que, si escau, hauràs d’adjuntar a la sol·licitud 

 

2. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes e l seguiment: 

- Fes la sol·licitud de preinscripció i presenta-la 

- Fes el seguiment de la teva sol·licitud 

- Consulta els resultats de les proves 
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Dates clau 

AL FINAL D’AQUEST DOCUMENT HI HA UN CALENDARI DE LE S DATES CLAU 
 
1. INSCRIPCIÓ 
Període d’inscripció a les proves: Del 9 al 21 de març de 2022 
Data de publicació de la llista provisional de les persones admeses: 23 de març  
(Els aspirants poden reclamar contra aquesta llista en el termini de tres dies). 
Data de publicació de la llista definitiva de les persones admeses: 1 d’abril  
 
2. PROVES 
Accés a primer curs 
Primera part de la prova: dimarts 17 de maig de 2022 a les 10 h 
Segona part de la prova: dimarts 17 de maig de 2022 a partir de les 15.30 h 
 
Accés a segon i fins a 6è curs 
Primera part de la prova: dimecres 18 de maig de 2022 a les 10 h 
Segona part de la prova: dimecres 18 de maig de 2022 a partir de les 15.30 h 
 

3. RESULTATS DE LES PROVES 

Les qualificacions provisionals de les proves es publicaran l’endemà de cada prova  
(els aspirants disposen de 3 dies per presentar reclamacions per escrit a la secretaria, a 
comptar des del dia següent de la publicació). 
El 24 de maig es publicaran les qualificacions definitives de les proves d’accés 
 

Prepara la documentació necessària 
 

Per inscriure’s a les proves cal aportar els següents documents: 

- Sol·licitud 
- Dades personals 
- Targeta sanitària 
- Carnet de família nombrosa/monoparental, si es dona el cas. 
- Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són: 

Si l'alumne o l'alumna és major d'edat  

• DNI, NIE o passaport de l'alumne o l'alumna. Si es tracta d'estrangers 
comunitaris, el documents d'identitat del país d'origen. 

Si l'alumne o l'alumna és menor d'edat  

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 
d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

• DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, 
cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es 
tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país 
d'origen. 
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Seguiment de la inscripció i de les proves 
 
Qualificacions 
Cada part té una qualificació pròpia, de 0 a 10 punts. La nota global és la mitjana de 
les puntuacions obtingudes en cada part. Per superar la prova cal una qualificació 
igual o superior a cinc.  

Certificacions 
La comissió avaluadora expedeix un certificat acreditatiu a cada aspirant que ha 
superat la prova (es lliura per correu ordinari a partir del dia que es publiquen les 
qualificacions definitives). 

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre educatiu on s'ha 
fet la prova. 

 

Efectes de la superació de les proves 

La superació de la prova és vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs 
acadèmic 2022-2023 i no suposa l'obtenció de cap plaça escolar. 

Consulta de resultats 
Les qualificacions provisionals i les definitives de cada part de les proves, així com de 
les qualificacions finals, es publiquen als taulers d'anuncis dels centres que són seu de 
les proves. 

Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamació, si escau, per escrit 
davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent a la publicació de cada 
qualificació provisional. 
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9-21 març període d'inscripció

període d'inscripció 23 març publicació llista provisional admessos

dia de les  proves 24-26 març reclamació contra llista provisional admessos

publ ica cions 1 abril publicació llista definifiva admessos

períodes  de reclamacions 17-18 maig proves

18-19 maig publicació qualificacions provisionals proves

20-23 maig reclamació qualificacions provisionals

L M X J V S D 24 maig publicacio qualificacions finals
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