
 

 

 

 

 

Conservatori Professional de Sabadell 

Oferta de places i calendari de preinscripció i matriculació del curs 2022-2023 

L’oferta de les places disponibles de nou ingrés de Grau Professional és la següent: 

 Primer: 30 places 

 De segon a sisè: 20 places 

L’oferta de places de segon a sisè podria incrementar-se fins al mateix dia de la publicació de 

l’alumnat admès. Les places oferides són les que en aquests moments estan disponibles en el 

supòsit que tot l’alumnat que actualment està cursant estudis amb nosaltres i que ha fet la reserva no 

renunciï a la plaça en els propers mesos. 

El calendari de preinscripció i matriculació és el següent:  

- Els terminis d’inscripció a les proves d’accés i de preinscripció al Conservatori de Sabadell 

van ser del 9 al 21 de març, ambdós inclosos. El 22 de març es va publicar la llista 

provisional d’inscrits a les proves d’accés. El termini de reclamacions a la llista provisional 

va ser del 23 al 27 de març, i la publicació de la llista definitiva d’inscrits, el 28 de març. 

- Publicació de la convocatòria i el calendari de les proves d’accés: 7 d’abril 

- La primera part de la prova d’accés a primer (Llenguatge musical, Audició i Cant coral) es 

durà a terme el dia 17 de maig i començarà a les 10 hores. En dies posteriors es realitzarà la 

segona part de la prova (Instrument) i les proves d’accés a cursos diferents de primer. 

- La qualificació provisional de les proves d’accés es publicarà en acabar les proves. És 

podran presentar reclamacions pels resultats provisionals durant els tres dies següents al de 

la publicació de les qualificacions provisionals. 

- Publicació dels resultats definitius de les proves d’accés: 31 de maig. 

- Publicació de les relacions baremades de l’alumnat preinscrit i que ha superat la prova 

d’accés: 31 de maig. Termini de reclamació de les relacions baremades: de l’1 al 8 de juny. 

- Publicació de totes les sol·licituds amb un número aleatori assignat i de la data del sorteig 

del número que determinarà la prioritat de l’assignació dels horaris de les classes 

col·lectives en els casos en què la demanda superi l’oferta:  9 de juny. 

- Publicació de les relacions de tot alumnat admès amb els horaris de les assignatures 

col·lectives assignats: 16 de juny. 

- Matriculació: del 21 al 28 de juny. 

- Horari d’Instrument (Principal i Complementari), Música de Cambra i Acompanyament: 

s’acordarà amb el professor/a en una reunió que es convocarà al setembre abans de 

començar el curs. 

- Al setembre, si queden places vacants, torna a haver-hi una altra possibilitat de preinscripció 

i matriculació. Presentació de sol·licituds: 1 de setembre. Proves d’accés: 2 de setembre. 

Publicació de la llista d’admesos: 6 de setembre. Matriculació: 7 de setembre. 

Sabadell, 6 d’abril de 2022 

 


