INFORMACIÓ CURS 2018-2019
HORARI DE SECRETARIA
Període lectiu (Octubre a Juny)
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres d'11:30 a 13:30
Dimarts i Dijous de 16h a 20h
Període no lectiu (Julio i Setembre)
De dilluns a divendres, de 11’30 a 14h.
Nº de telèfon: 96 130 92 72
Fax: 96 130 92 41
Pàgina web
E-mail:

moncada.conservatori.es
conservatori@moncada.es
EQUIP DIRECTIU

Director: José Alcàcer Durà
Cap d’Estudis: Andrés Ruiz Adobes
Secretario: Víctor J. Pérez Maeso

jose.alcacer@moncada.es
andres.ruiz@moncada.es
victor.perez@moncada.es

PLÀ DE ESTUDIS
Les especialitats instrumentals corresponents als Ensenyaments Professionals de Música que s'ofereixen en el
Conservatori “Ciutat de Montcada” són:
• Guitarra
• Piano
• Instruments de corda: violí, viola, violoncello
• Instruments de vent-fusta: flauta, oboè, clarinet, fagot i saxofo
• Instruments de vent-metall: trompa, trompeta, trombó, tuba i bombardin
• Percussió
Per a les especialitats de corda, vent-fusta, vent-metall i percussió, les assignatures i la distribució d'hores
lectives per curs és la següent:
Curso / horas semanales

Asignatura
Instrument
Orquestra/Banda/Conjunt
Música de cambra
Piano complementari
Llenguatge musical
Harmonia
Anàlisis
Historia de la música
Optativa

1º
1
2

2º
1
2

2

0'5
2

3º
1
2
1
0'5

4º
1
2
1
0'5

2

2

5º
1
2
1

6º
1
2
1

2
2
3

2
2
3

Per a les especialitats de piano, la distribució d'hores lectives per curs és la següent:

Curso / horas semanales

Asignatura
Instrument
Música de cambra
Conjunt
Cor
Acompanyament
Llenguaje musical
Harmonia
Anàlisis
Historia de la música
Optativa

1º
1

2º
1

1

1

2

3º
1
1

4º
1
1

2

2

5º
1
1

6º
1
1

2

2

2
2
3

2
2
3

2
2

2

Per a les especialitats de guitarra, la distribució d'hores lectives per curs és la següent:
Curso / horas semanales

Asignatura
Instrument
Música de cambra
Conjunt
Cor
Piano complementari
Acompanyament
Llenguaje musical
Harmonia
Anàlisis
Historia de la música
Optativa

1º
1

2º
1

1

1
0’5

2

3º
1
1

4º
1
1

2
0’5

2
0’5

5º
1
1

6º
1
1

2

2

2
2
3

2
2
3

2
2

2

En el nostre centre s'ofereix la la figura del Pianista Acompanyant per a tots els alumnes d'especialitats
instrumentals.
ASIGNATURES OPTATIVES

L'alumnat ha de cursar una assignatura optativa* en 5º i una altra diferent en 6º curs segons el Decret 158 /
2007, podent triar entre:
Fonaments de composició Complemente Coral, Complement pianístic, Estètica de la Música,
Fonaments, Informàtica Musical i edició de partitures, Cultura Audiovisual, Creativitat i Música i
Instrument Complementari*
L'alumnat de l'especialitat ‘Piano’ no podrà cursar l'assignatura de Complement pianístic com a optativa.
S'obriran torns d'aquestes assignatures sempre que el faig un nombre mínim d'alumnes.
*En el cas de l'assignatura Instrumente Complementari, la matrícula estarà en funció de les places existents en
les diferents especialitats.

BASES PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS DE MÚSICA

Informació General
Per a realitzar les proves d'accés no és necessari tenir estudis musicals previs. Segons la normativa vigent,
poden presentar-se a les proves d'accés alumnes /as que demostren els coneixements suficients per a cursar els
estudis d'Ensenyaments Professionals. El nivell d'aquesta prova serà el propi dels continguts terminals dels
Ensenyaments Elementals de Música.
Els ensenyaments professionals de música es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys d'edat. L'inici
d'aquests ensenyaments amb menys de dotze anys o més de divuit S'ENTENDRÀ COM A EXCEPCIONAL.
En aquest cas, s'aplica segons la normativa vigent de la Direcció general d'Ordenació i Centres Docents.
Els /les aspirants podran concórrer a un nombre màxim de quatre convocatòries.
La prova consta de tres parts i en el següent ordre:
1. Prova teòric – pràctica. (Part B de la prova).
2. Primera Vista amb l'instrument. (Part A de la Prova).
3. Interpretació d'una obra, estudi, etc, d'una llista de tres presentada per el/l'aspirant. (Part C de la prova)
Cadascuna de les parts és eliminatòria. Es puntuarà de 0 a 10, sent 5 la nota mínima exigible per a poder
passar a la següent prova. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions (segons
normativa vigent)
Poden consultar-se els llistats d'obres apropiades a cada instrument, i els continguts de les proves teòric –
pràctiques.

Per a l'ingrés als cursos de 1º a 4º, NO ES REQUEREIX
pianista acompanyant. Per als cursos successius, consulten les
bases de cada especialitat instrumental.

ACCÉS A 1er CURS
La prova específica d'accés al primer curs del grau professional de totes les
especialitats instrumentals tindrà la següent estructura:
a) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/ pràctics del llenguatge
musical. El text contindrà les dificultats tècniques que es precisen per a iniciar els
ensenyaments professionals.
• Dictat auditiu.
• Prova de coneixements teòrics.
• Repentizació d'un fragment de llenguatge musical rítmic.
• Repentizació d'un fragment de llenguatge musical melòdic.
b) Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
El fragment contindrà les dificultats tècniques relacionades amb:
• Continguts terminals de Llenguatge Musical dels ensenyaments elementals de
música.
• Es requerirà a l'aspirant amb el seu instrument una afinació aproximada o correcta
dins de les exigències dels ensenyaments elementals.
• Es preguntarà el procés que l'alumne/a realitza per a l'aprenentatge d'aquest fragment
musical. (Tècniques d'estudi que l'alumne ha emprat), i sobre les característiques del
fragment (tonalitat, i a petició del tribunal l'execució d'aquesta tonalitat a manera
d'escala ).
c) Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que
presentarà l'aspirant on es demanaran a l'alumne els següents criteris:
• El nivell tècnic/ instrumental obeirà als continguts terminals i recursos tècnics dels
ensenyaments elementals.
• Breu coneixement històric-cultural de l'obra a interpretar dins de les capacitats de la
finalització dels ensenyaments elementals.
• Coneixements bàsics del funcionament de tècnic del seu instrument.
• El Conservatori proposarà, com a mínim, amb tres mesos d'antelació a l'inici de les
proves, les llistes orientatives d'obres apropiades a cada instrument.

ACCÉS A ALTRES CURSOS
1. Podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments professionals sense haver cursat els anteriors sempre que, a
través d'una prova realitzada davant un tribunal designat pel director del centre, l'aspirant demostre posseir els
coneixements tècnic-instrumentals i teòric-pràctics, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments
corresponents.
2. Les proves tindran la mateixa estructura que es proposa per a l'accés a primer curs d'especialitats
instrumentals i versarà sobre els continguts dels cursos precedents a aquell al que l'aspirant opta.
3. El contingut i l'avaluació d'aquesta prova estarà d'acord amb la distribució per cursos dels objectius,
continguts i criteris d'avaluació inclosos en la concreció curricular del projecte educatiu de cada centre. Els
centres docents publicaran llistes orientatives d'obres adequades per a l'accés als diferents cursos.
4. La qualificació definitiva de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents als
diferents exercicis especificats. Cadascun d'ells tindrà caràcter eliminatori, serà qualificat de 0 a 10 punts
podent-se donar el cas d'un decimal com a màxim i es requerirà un mínim de 5 punts per a la superació de la
prova. Quan un exercici quede dividit en parts, el tribunal valorarà cadascuna d'elles de 0 a 10 punts i
consignarà la mitjana aritmètica com a qualificació global d'aquest exercici.
5. El tribunal determinarà, si escau, mitjançant informe escrit raonat, el curs al que podrà accedir l'aspirant
d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.
6. La prova d'accés a cada curs del grau professional es realitzarà en una convocatoria anual al juny, i, en
funció de resolucions extraordinàries i publicació de nous decrets, al setembre, efectuades pel centre docent.
Els centres obriran amb la suficient antelació, un termini perquè els interessats sol·liciten el curs i l'especialitat
a la qual volen accedir.
7. La superació de la prova d'accés faculta exclusivament per a matricular-se en el curs acadèmic per al qual
haja sigut convocada.
Les proves a realitzar per a accedir a cursos diferents a primer dels Ensenyaments Professionals de
Música són les següents:
Accés a 2º. curs: Totes les especialitats

Accés a 4º. i 5º. cursos, especialitat Piano

Proves:

Proves:

Instrument
Primera vista amb l'instrument
Llenguatge Musical

Instrument
Primera vista amb l'instrument
Harmonia

Accés a 3er. curs: Totes les especialitats,
excepte piano

Accés a 6º. curs: Especialitat, excepte
piano

Proves:

Proves:

Instrument
Primera vista amb l'instrument
Llenguatge Musical
Piano Complementari

Instrument
Primera vista amb l'instrument
Anàlisi
Historia de la Música
Piano Complementari

Accés a 3er. Curs, especialitat Piano
Accés a 6º. Curs, especialitat Piano
Proves:

Piano
Primera vista amb l'instrument
Llenguatge Musical

Accés a 4º. i 5º. cursos: Totes les especialitats, excepte piano
Proves:

Instrument
Primera vista amb l'instrument
Harmonia
Piano complementari

Proves:

Instrument
Primera vista amb l'instrument
Anàlisi
Historia de la Música

MATRÍCULA PER A LES PROVES D’ACCES
ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE
MÚSICA
Durant la primera quinzena de juny de 2018 es
publicaran en el tauler d'anuncis del Centre el
nombre de places vacants.

L'adjudicació de les places vacants es realitzarà
d'acord amb les puntuacions finals obtingudes en les
proves d'accés.
Les llistes d'espera, trasllats d'expedients, etc.,
segons la normativa vigent, per la qual es dicten
instruccions sobre el procés d'admissió i
matriculació.

Documentació a aportar:
• Imprès de matrícula
• Justificant del pagament de taxes
Aquesta documentació haurà d'arreplegar-la en la
secretaria del centre en el termini estipulat per a açò.
Terminis:
A partir del dia 2 de maig es publicaran en el tauler
d'anuncis i en la Web d'aquest Conservatori els
programes (continguts mínims i llistat d'obres
orientatives), per a cadascuna de les especialitats a
les quals es vulga accedir.
CONVOCATÒRIA DE JUNY (1ª convocatòria):
Inscripció i Matrícula per a la convocatòria
14 Maig - 21 Maig
Llistat provisional d'admesos
28 de Maig
Llistat definitiva d'admesos
01 de Juny
Prova d'Accés 1ª convocatoria
Del 25 al 27 de Juny
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (2ª convocatòria):

Inscripció i Matrícula per a la convocatòria
02 - 11 de Julio
Llistat provisional d'admesos
17 de Julio
Llistat definitiva d'admesos
23 de Julio
Prova d'Accés 2ª convocatoria
04 de Setembre
Adjudicació de places
Les places que ofereix el centre sempre tenen
caràcter provisional. Aquestes places es podran
modificar en funció de la matricula del mes de juliol.

TAXES CURS 2018-2019
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i
142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
Taxa per la prestació de serveis en el Conservatori
Professional de Música "Ciutat de Montcada" que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de
la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat
RDL 2/2004.
a) Proves i accessos
Prova d'accés

61 EUR

Prova per a l'obtenció del grau Elemental

63 EUR

b) Matrícula
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè

121 EUR
131 EUR
142 EUR
142 EUR
154 EUR
154 EUR

c) Mensualitats:
Alumnat

Alumnado de Montcada

Primer 121 EUR/mes
Segon 131 EUR/mes
Tercer 142 EUR/mes

91 EUR/ mes
98 EUR/mes
107 EUR/mes

Quart 142 EUR/mes

107 EUR/mes

Cinquè 154 EUR/mes

116 EUR/mes

Sisè

116 EUR/mes

154 EUR/mes

Assignatures pendents

Tots

Grupal
Individual 30 minuts
Individual 60 minuts

26 EUR/mes
35 EUR/mes
50 EUR/mes

d) Taxes administratives

6 EUR

*No s'abonaran les assignatures comunes suspeses
dels cursos 1º, 3º o 5º.
Article 6º Exempcions i bonificacions.
S'estableixen les següents bonificacions:
a) Les famílies nombroses gaudiran d'una
bonificació del 50 % en la matricula.
b) Les famílies amb germans matriculats en el centre
gaudiran d'una bonificació del 15 % sobre les quotes
aplicades a cadascun dels alumnes/as.
c) L'alumne/al fet que curse dos o més especialitats
gaudirà d'una bonificació del 50% sobre la quota
mensual de la segona i successives especialitats.

Alumnat procedent de les Proves d’Accés
La matrícula es realitzarà per estricte ordre de nota
mitjana obtinguda en les proves d'accés, sempre que
existisquen places, segons normativa vigent,
publicant els llistats i dates de matriculació en el
tauler d'anuncis.

El centre disposa de la figura de
l'ORIENTADOR, per a qualsevol problema
d'elecció d'horari i matèries, s'aconsella
tractar amb el responsable d'orientació.
NORMES DE MATRÍCULA

Qualsevol consulta referent a la tramitació de la
documentació de beques dirigir-se a Secretaria.

MATRÍCULA CURS 2018 / 2019
Alumnes/us matriculats en el Centre
La matrícula es realitzarà per estricte ordre de nota
mitjana en la convocatòria del mes de Juny, del curs
2017/2018, no sent aplicable una nova baremació de
nota mitjana després de l'avaluació extraordinària,
començant pels cursos de 5º i 6º, en segon lloc de 2º,
3º i 4º i en tercer lloc els alumnes de Nou accés.
Els horaris de les especialitats seran adjudicats al
setembre a tots els alumnes, pel següent ordre de
nota mitjana: 5º i 6º, en segon lloc 1º i en tercer lloc
2º, 3º, 4º i els alumnes de 6º que no cursen el curs
complet.
Els canvis d'optatives solament s'admetran fins al
primer trimestre, una vegada avaluat el primer
trimestre no s'admetran canvis.
El dia 18 de Juny de 2018 es publicarà el llistat amb
data i hora per a realitzar la matrícula del pròxim
curs, i s'haurà d'arreplegar el sobre de matrícula en
Secretaria, en l'horari habilitat per a açò.
La matrícula es realitzarà entre els dies 09 al 13 de
Julio de 2018 per a tots els alumnes, reservant-se
horaris en les assignatures comunes, excepte de
Música de cambra, que es concretaran en el mes de
Setembre, mitjançant una reunió per a tot l'alumnat
implicat.

La matrícula es realitzarà per estricte ordre de nota
mitjana obtinguda en la convocatòria de Juny. En cas
de no acudir al dia o hora estipulada es podran
solucionar les incidències el dia 17 de juliol.
Per a formalitzar la matrícula serà imprescindible
emplenar la totalitat dels impresos que s'adjunten en
el sobre de matrícula i no tenir cap rebut pendent de
cursos anteriors.
Les notificacions de baixa, ampliació de matrícula,
renúncia, modificacions, etc., es realitzaran per
escrit en la Secretaria del centre.
Els horaris d'exàmens i les qualificacions no
s'informaran per telèfon. Tota informació acadèmica
o administrativa serà exposada en els taulons del
centre, en els terminis establits a aquesta fi. És
obligació de l'alumne/al seguiment d'aquesta
informació.
L'alumnat ha de matricular-se en el termini
estipulat per a açò. Si un alumne/a no es
matricula en el seu torn, ni dins del període de
matrícula, perdrà el seu lloc escolar, sense
possibilitat de matricular-se mentre no s'esgoten
els supòsits regulats per la normativa vigent.
La matrícula en aquest centre suposa l'acceptació de
les seues normes de funcionament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA
MATRÍCULA
• Documentació, degudament emplenat, que es
facilitarà en la Secretaria del centre.
• Resguard del pagament de les taxes de
matrícula.
• 1 fotografia grandària carnet (només per a
alumnes de nou ingrés)
• Fotocopia DNI o passaport de l'alumne/a.
(només per a alumnes de nou ingrés)
• Fotocopia DNI del pare de l'alumne/a. (només
per a alumnes de nou ingrés)
• Fotocopia DNI de la mare de l'alumne/a.
(només per a alumnes de nou ingrés)
• Codi Explica Corrent del banc on es vulga
domiciliar els pagaments de les mensualitats
(només alumnat procedent de prova d'accés o en
cas de canvi de domiciliació)
• En cas de tenir algun germà /a en el centre,
còpia de la matrícula.
• Certificat mèdic (només alumnat procedent
Prova d'Accés)
• En cas de família nombrosa, còpia i original
del carnet.
• Certificat d'empadronament (només alumnat de
Montcada)
• Codi Explica Corrent del banc on es vulga
rebre l'ingrés de la beca, en la qual el
/l'alumne /a siga titular o cotitular (només
alumnat procedent de prova d'accés o en cas de
canvi de domiciliació

BEQUES
L'Ajuntament de Montcada ofereix la possibilitat de
sol·licitar beques per a tots els alumnes /as
empadronats a Montcada. Aquestes beques poden
ser:
• Ajudes econòmiques segons criteris de renda de la
unitat familiar.
Per a més informació, veure bases beques 2018/2019
de l'Ajuntament de Montcada.
La sol·licitud d'ajudes econòmiques segons criteris
de renda, tindrà com a requisit previ l'haver
sol·licitat l'obtenció de beques per a la realització
d'ensenyaments musicals al Ministeri d'Educació i
Ciència.
Les dates i terminis poden veure's alterats per
raons legals i/o organitzatives, anunciant-se amb
el major marge possible en el tauler d'anuncis del
Conservatori i pels mitjans informatius que es
disposen.

