
 

  

 

 
 

CONVOCATÒRIA 2019/2020 CENTRES ELEMENTALS DE MÚSICA  

 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA I DE DANSA 
PROVA D’INGRÉS I D’ACCÉS 

 

ENSENYAMENTS PER AL CURS 19-20 Primer curs d’ensenyaments elementals de Música i de 
Dansa i accés a diferents cursos dels ensenyaments 
elementals de Música i de Dansa. 

COM INSCRIURE’S Inscripció presencial en el Centre Elemental de Música 
Maestro Valdovin. 

       Sol·licitud inscripció a proves elemental 

ON INSCRIURE’S Parc Ausiàs March, 5 – 46701-Gandia-Valencia  (Escola de 
Musica) 

Horari de 17:00h a 19:00h. Tel. 962879603 

Mes informació escolamusicagandia@gmail.com  

                         www.bandadegandia.com  

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR , inscripció presencial en secretaria dels  la els Centres 
Autoritzats d’Ensenyaments Artístics Elementals de Música : 

a)La sol·licitud d'inscripció en paper i presencial. 
Segons l'apartat cinqué, punt 2, de la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i 
Investigació, en els supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, 
ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues, la sol·licitud de les dades es realitzarà en el moment de la formalització 
de la matrícula, davant el centre, amb les signatures dels dos progenitors o tutors legals. 
 

b) b)La taxa d’examen corresponent als drets d'examen es 0 € 
c)  

d) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la 
realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar 
la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau 
de discapacitat expedit per l'administració competent. 

Fases INGRÉS A PRIMER CURS ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE 

PRIMER 

INSCRIPCIÓ A LA 

PROVA 

D’INGRÉS/ACCÉS 

(presencialment) 

Del 3 de juny (de 17:00-

19:00hores), fins a l’11 de juny 

de 2019 (10:00-13:00 hores) 

Del 3 de juny (de 17:00-19:00hores), 

fins a l’11 de juny de 2019 (10:00-

13:00 hores) 

ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓ 

(presencialment al 

conservatori o centre) 

A partir de l’endemà de la 

inscripció fins al 14 de juny de 

2019 

A partir de l’endemà de la inscripció 

fins al 14 de juny de 2019 

LLISTATS 

PROVISIONALS 

17 de juny de 2019 17 de juny de 2019 

LLISTATS DEFINITIUS 21 de juny de 2019 21 de juny de 2019 

http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18539_BI.pdf
mailto:escolamusicagandia@gmail.com
http://www.bandadegandia.com/


 

  

 

REALITZACIÓ DE LES 

PROVES 

Del 2 al 13 de setembre Després de la realització de les proves 

d’ingrés 

 
 

* ALTRES FORMES D’ACCÉS (d’acord amb l’ordre de prelació establert a la normativa vigent) 
- Amb la prova d’ingrés o d’accés superada a altre centre reconegut per l’administració (públic o privat): en 
aquest cas l’alumnat haurà de sol·licitar, en el centre on haja realitzat la prova, l'expedició d'un certificat amb 
la nota obtinguda i presentar-ho, presencialment, durant el període de formalització de la matrícula indicat 
anteriorment, i segons la prelació estipulada a la normativa vigent. 

 
 
 

      - Alumnat ja matriculat a altres centres reconeguts per l’administració (públic o privat): l’alumnat haurà de 
realitzar un trasllat d'expedient, sempre que existisquen vacants en l'especialitat i d'acord amb el previst la 
normativa vigent. 


