
  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “MESTRE IBÁÑEZ”                       
 Ronda Mª Emilia Casas Baamonde, s/n
  27400 Monforte de Lemos (Lugo)                                                                                                           

PROBAS DE ACCESO AO PRIMEIRO CURSO 
DO GRAO PROFESIONAL PARA O CURSO 2020-2021     

De acordo co establecido establecido na Resolución da Dirección Xeral de Educación, con carácter xeral, a
proba  de  acceso  ao  primeiro  curso  de  grao  profesional  desenvolverase  a  través  da  modalidade  non
presencial,  agás  nos  casos,  que  debido  á  tipoloxía  dos  instrumentos  (percusión)  ou  ás  características
específicas da proba, ou que o número de aspirantes sexa superior ao das prazas convocadas, realizaráse de
xeito presencial.

Data de matriculación: Do 3 ao 10 de Xuño

ÁS PROBAS CONSISTIRÁN EN:

1º.-  Un exercicio conxunto ,de lectura rítmica e entonación. Este exercicio faráse público na
web do concello o día 19 de xuño.
        
2º.- Na proba instrumental cada especialidade establecerá unhos criterios e número de obras
respectivamente.

Os/as  aspirantes deberán enviar ao correo do centro educativo dúas gravacións de vídeo,
unha para que sexa avaliada a parte de linguaxe e outra para a parte de instrumento (neste
caso poderanse enviar tantos videos como movementos teña a obra).
Os vídeos se enviarán ao correo  conservatorio@concellodemonforte.com   en formato MP4 (tamaño
máximo do arquivo 35 MB). 

A data e hora tope para o envío dos vídeos será a do luns 22 de xuño ás 12:00h. No caso
das probas que teñan que ser presenciais, polos supostos antes sinalados, estas terán
lugar ese mesmo día ás 12:00h no centro educativo.

Cada unha das partes da proba puntuarase de 0 a 10 puntos, sendo necesario un mínimo de 5
puntos para superala.
Unha vez superadas as dúas probas, a nota final será a media ponderada en ámbolos dous
exercicios da seguinte maneira:

Proba Instrumental.......................................   70%
Proba Teórica...............................................   30%

A adxudicación das prazas vacantes realizarase de acordo coa puntuación obtida.
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