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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. 

1. RESERVA DE PLAÇA 

És molt important que l’alumnat del centre facin la reserva de plaça dins del termini 

especificat en aquest apartat, ja que la reserva té validesa de matrícula i no hi haurà un segon 

període de matriculació. 

L’alumnat que en el 2021-2022 cursa els següents programes ha de fer la reserva de plaça si vol 

continuar els estudis en el 2022-2023: 

Programa cursat en el 2021-2022 Programa reservat en el 2022-2023 

Iniciació 1................................................................................ Iniciació 2 

Iniciació 2................................................................................ Iniciació 3 

Iniciació 3................................................................................ Bàsic 1 

Bàsic 1 ..................................................................................... Bàsic 2 

Bàsic 2 ..................................................................................... Bàsic 3 

Bàsic 3 ..................................................................................... Bàsic 4 

Bàsic 4 ..................................................................................... Mitjà 1 

Bàsic Adaptat 1 ....................................................................... Bàsic Adaptat 2 

Mitjà 1 ..................................................................................... Mitjà 2 

Mitjà 2 ..................................................................................... Adequació 3
 (*)

 

Adequació 3 ............................................................................ Programa Avançat 

Adults 1 ................................................................................... Adults 2 

Adults 2 ................................................................................... Adults 3 

Grau Professional 1 ................................................................. Grau Professional 2 

Grau Professional 2 ................................................................. Grau Professional 3 

Grau Professional 3 ................................................................. Grau Professional 4 

Grau Professional 4 ................................................................. Grau Professional 5 

Grau Professional 5 ................................................................. Grau Professional 6 

Grau Professional 6: només si preveu que repetirà curs ......... Grau Professional 6 

(*)
 Només pot reservar plaça d’Adequació 3 l’alumnat de Mitjà 2 que hagi obtingut una qualificació en 

l’assignatura d’instrument de 7 o superior. 

No pot fer reserva de plaça: 

 Alumnat que vol accedir o continuar en els programes Avançat o Música Oberta. Només 

l’alumnat que ha cursat Adequació 3 en el 2021-22 pot reservar plaça a Avançat. 

 Alumnat que vol accedir al programa Mitjà Modern: haurà de fer la preinscripció en el 

termini esmentat més avall. L’alumnat de Bàsic 4 pot reservar plaça de Mitjà 1, però no de 

Mitjà Modern; per accedir-hi també haurà de fer la preinscripció en el termini esmentat més 

avall. 

 Alumnat de Bàsic Adaptat 2 i Adults 3 que vol continuar en algun dels altres programes de 

l’Escola de Música: haurà de fer la preinscripció en el termini esmentat més avall. 



 

 

 

 

 

2 

 Alumnat de qualsevol programa de l’Escola de Música que vol accedir per primera vegada 

al Grau Professional: haurà de fer la preinscripció al Grau Professional i la inscripció a la 

prova d’accés al Grau Professional en el termini esmentat més avall. 

L’alumnat que en el 2021-2022 cursa Iniciació 3 o Bàsic 1 i en el 2022-2023 vol cursar el programa 

Bàsic Adaptat ha de fer reserva en el curs que li correspon (Bàsic 1 i Bàsic 2 respectivament). Al 

setembre, els equips docents d’aquest alumnat determinaran si els cal fer el Bàsic Adaptat en funció 

de la informació aportada pels pares i l’observació de l’alumnat durant les primeres classes del curs. 

Encara que el curs hagi començat, el canvi del Bàsic normal al Bàsic Adaptat no presenta cap 

complicació, perquè els preus són els mateixos i les característiques del programa són similars. 

L’alumnat de Bàsic 4, Mitjà 1 i 2 que vol accedir al Grau Professional però que vol assegurar-se 

una plaça respectivament als programes Mitjà 1, Mitjà 2 i Adequació 3 per si no supera la prova 

d’accés o no obté plaça en el Grau Professional, caldrà que també reservi plaça en aquests cursos en 

el termini esmentat a continuació. També caldrà que reservi plaça l’alumnat d’Adequació 3 que vol 

assegurar-se una plaça en el Programa Avançat per si havent superat la prova d’accés a 3r de Grau 

Professional no obté plaça i queda en llista d’espera. 

El procediment i els terminis per reservar plaça són els següents: 

 La reserva de plaça a l’Escola de Música i al Conservatori és de l’1 al 8 de març, ambdós 

inclosos. 

 La reserva es fa per Internet, fent servir l'aplicatiu GWIDO: https://emcsabadell.gwido.cat/ 

Poc abans d’iniciar-se el termini s’enviarà un correu a les famílies amb unes instruccions 

precises de com realitzar-la. En aquest correu també s’informarà de com renunciar a la plaça 

en cas de no voler fer reservar. És molt important que tot l’alumnat que pot reservar plaça 

(especificat a dalt) faci la reserva o presenti la renúncia, perquè això determinarà les places 

disponibles que el centre podrà oferir en el curs 2022-2023. 

 La reserva té validesa de matrícula i es procedirà al cobrament dels rebuts corresponents a 

partir de setembre i en els terminis establerts. Atenció: l’alumnat que no faci la reserva de 

plaça dins del termini esmentat no se’l pot garantir la continuïtat dels estudis en el 

nostre centre, encara que no hagi presentat el full de renúncia de plaça. 

 L'alumnat que accedeix a Bàsic 1 o Bàsic Adaptat 1 haurà d’especificar tres opcions 

d’instrument en el formulari de reserva. 

 Publicació de totes les sol·licituds de reserva amb un número aleatori assignat i de la data 

del sorteig del número que determinarà la prioritat en l’assignació d’instrument de Bàsic 1 i 

Adults 1 i de l’assignació dels horaris de les classes col·lectives de tots els programes:  9 de 

juny. 

 Publicació de la llista definitiva d’alumnes amb els horaris de les assignatures col·lectives 

assignats: 16 de juny. En el cas dels alumnes que accedeixen a Bàsic 1 o Bàsic Adaptat 1 hi 

apareixerà també l’instrument assignat. En el cas dels alumnes de Grau Professional que han 

de recuperar alguna assignatura al setembre l’assignació d’horaris es considerarà provisional 

i podrà variar en funció del resultat de la recuperació. 

 Una vegada coneguts l’instrument i els horaris que li han assignat, l’alumnat pot sol·licitar 

un canvi d’instrument i/o d’horaris de les assignatures col·lectives en què hi ha diversos 

horaris. El 20 de juny es publicarà una llista actualitzada que inclourà els canvis 

sol·licitats que s’hagin pogut concedir fins al moment. 

https://emcsabadell.gwido.cat/
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 Encara que s’hagi fet la reserva de plaça, fins al 22 de juny hi ha la possibilitat de 

presentar la renúncia de plaça, i llavors la matricula es considerarà no formalitzada i 

no s’emetrà el rebut corresponent. 

 L’horari d’Instrument (Principal, Complementari i Segon Instrument), 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. 


