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Annex 1. Calendari de reserva de plaça, preinscripció i matriculació 

Totes les dates que apareixen en aquest Annex es refereixen a l’any 2022. Tots els terminis estan 

subjectes a modificació en funció del que determini la Generalitat en les seves resolucions de les 

proves d'accés i preinscripció al Conservatori i de matriculació. 

3. PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ AL CONSERVATORI PROFESSIONAL 

Procediment i terminis per a la preinscripció i la matriculació de les persones que volen accedir per 

primera vegada al Conservatori Professional: 

 Publicació de l’oferta de places, de la data de publicació de les relacions baremades de 

l’alumnat, del termini de reclamacions i de la data de publicació de l’alumnat admès: 8 de 

març. 

 El termini de preinscripció al Conservatori (Grau Professional) i d’inscripció a les proves 

d’accés és del 9 al 21 de març, ambdós inclosos. Els sol·licitants hauran d’especificar en el 

formulari de preinscripció si volen accedir a algun dels programes de l’Escola de Música en 

cas de no obtenir plaça en el Conservatori. Els alumnes que ja estan cursant estudis en 

l’Escola de Música també hauran d’especificar si hi volen continuar en cas de no poder 

accedir al Conservatori. 

 Els sol·licitants que només volen fer la prova d’accés però que no volen preinscriure's al 

Conservatori de Sabadell hauran d’omplir només el formulari d’inscripció a les proves 

d’accés. I els sol·licitants procedents d’un altre Conservatori que volen sol·licitar un trasllat 

al Conservatori de Sabadell, hauran d’omplir només el formulari de preinscripció al 

Conservatori. 

 Les proves d’accés es faran a partir del 17 de maig. Un cop finalitzades les proves d’accés 

es publicaran els resultats. 

 Publicació de les relacions baremades dels sol·licitants preinscrits al Conservatori i que han 

superat la prova d’accés: 31 de maig. 

 Publicació de les relacions de tots els sol·licitants admesos amb els horaris de les 

assignatures col·lectives assignats: 16 de juny. 

 Matriculació: del 21 al 28 de juny, ambdós inclosos. Els sol·licitants admesos que no 

hagin tramitat la matrícula en finalitzar el termini de matriculació perden la plaça. 

 Proves d’accés de setembre, només si queden places vacants: les sol·licituds s’han de fer l’1 

de setembre i les proves són el 2 de setembre. El 6 de setembre es publicarà la llista 

d’admesos. La matriculació dels alumnes admesos és el 7 de setembre. Els alumnes 

admesos que no s’hagin matriculat en finalitzar el termini de matriculació perden la 

plaça. 

 Els alumnes que no obtinguin plaça en el Conservatori i que hagin especificat en el 

formulari de preinscripció que en aquest cas volen accedir a algun dels programes de 

l’Escola de Música, ho podran fer en les següents condicions: 

- En funció dels estudis previs del sol·licitant i del resultat de la prova d’accés, el cap 

d’estudis determinarà si pot accedir al curs o al programa de l’Escola de Música  

sol·licitat o si cal ressituar-lo en un altre curs o programa. 

- Si compleix els criteris d’accés al curs o programa corresponent i hi ha plaça, 

apareixerà en la llista definitiva d’admesos a l’Escola de Música i s’haurà de 

matricular dins del termini de matriculació (la data de publicació de la llista 

d’admesos i del termini de matriculació estan especificats en l’apartat “Preinscripció 

i matriculació a l’Escola de Música”). 

 En el moment de la matriculació caldrà lliurar signada la “Carta de compromís”. 
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 L’horari d’Instrument (Principal i Complementari), de Música de cambra, 

d’Acompanyament i d’Idiomes aplicats al cant s’acorda directament amb el professorat a 

principis de setembre. 

 Simultaneïtat i instituts de referència en el Grau Professional: el Reial Decret 242/2009 

promou la simultaneïtat entre els ensenyaments obligatoris i postobligatoris amb els 

ensenyaments de règim especial com la mesura més efectiva per combinar una càrrega 

lectiva i d’estudi personal tan alta. D’altra banda,  la Llei 12/2009 d’Educació del 10 de 

juliol, en el punt C de l’Article 47, estableix que els alumnes que cursin simultàniament 

ensenyaments reglats de música o dansa i ensenyaments d’educació secundària tenen 

prioritat per a ésser admesos en el Institut de referència que l’administració educativa 

determini. El nostre Institut de referència és l'IES Ferran Casablancas de Sabadell. 

4. Vacants disponibles una vegada acabat el període de matriculació 

 Juntament amb la llista d’admesos del 16 de juny es publicarà una llista d’espera dels cursos 

o instruments en què la demanda superi l’oferta. Si després del període de matriculació 

quedessin noves places vacants, degut a què algun sol·licitant admès finalment no s’ha 

arribat a matricular o perquè s’ha produït alguna baixa, s’oferirà la plaça al sol·licitant que 

encapçali la llista d’espera. Aquesta llista continuarà vigent durant el curs. 

 Si hi ha noves sol·licituds es posaran al final de la llista d’espera. 

5. Horari d’atenció al públic de Secretaria 

Per qualsevol consulta és preferible posar-se en contacte amb la Secretaria enviant un correu 

electrònic a conservatori@ajsabadell.cat 

La Secretaria està ubicada en la Casa Brutau (C. Sant Oleguer, 75). Els horaris són aquets: 

 Del 23 de març al 29 de juny: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h i de 17:00 a 19:00 h. 

 Del 30 de juny al 31 de juliol: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 h. 

 Agost: tancat. A partir de l’1 de setembre: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h, dimarts 

de 16:15 a 18:45 i dijous de 17:15 a 19:00 h. 

 


