Ajuntament de l’Hospitalet
Àrea d’Educació, Innovació i Cultura
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts

Inscripció a les proves d’accés i preinscripció al curs 2022-2023 als ensenyaments de
Grau Professional de Música en els itineraris de Jazz i Música Moderna a L’Hospitalet
La inscripció́ i la preinscripció́ es farà̀ de forma presencial o telemàtica del 9 al 21 de març.
INSTRUCCIONS
1. Descarregar i emplenar l’imprès d’inscripció́ a la prova i preinscripció́ i entregar-lo al
centre entre el 9 i el 21 de març, ambdós inclosos (Avinguda Vilanova 32, L’Hospitalet).
2. Enviar al correu electrònic grauprofessional@emmca.online la següent documentació
(escanejada):
a. Imprès d’inscripció́ a la Prova d’accés i de la preinscripció
b. DNI de l’alumne/a
c. DNI del tutor legal de l’alumne/a (només si l’alumne/a és menor d’edat)
La sol·licitud d'inscripció telemàtica es considerarà formalitzada amb l'enviament
d'aquest correu i el centre justificarà la correcta recepció de la inscripció i tota la
documentació perquè en tingueu constància.
Una de les dues opcions és suficient, no és necessari enviar-ho per correu electrònic i portar-ho
presencialment.

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE, per a aspirants amb estudis previs de Grau Professional, finalitzats
o no:
-

Segona Especialitat: per a aspirants que volen cursar una segona especialitat de
l’itinerari de jazz i música moderna.
o Queden exempts de realitzar l’exercici de llenguatge musical/harmonia de la
prova d’accés, sempre que acreditin haver aprovat l’assignatura de llenguatge
musical/harmonia corresponent al curs anterior de l’itinerari de jazz i música
moderna al qual volen accedir.
Cal fer arribar el certificat amb la nota final del curs de llenguatge
musical/harmonia cursat i aprovat, com a màxim el 11 de maig (per correu
electrònic grauprofessional@emmca.online ).

-

Trasllat d’expedient: per a aspirants que procedeixen d’un altre centre i volen seguir
els seus estudis al CMML’H, en la mateixa especialitat.
o Cal enviar, durant el període de preinscripció́, un certificat acadèmic dels
estudis realitzats, amb la nota mitjana (per correu electrònic a
grauprofessional@emmca.online).
o Les places s'adjudicaran, dins de cada especialitat, per ordre de puntuació́ de
la nota mitjana de l'expedient acadèmic.
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Si la demanda de places és superior a l’oferta, el centre informarà els aspirants sobre la
possibilitat d’inscriure’s a la prova d'accés. En aquest cas els aspirants hauran de realitzar els
dos exercicis: llenguatge/harmonia i instrument.
-

Per a presentar-se a més d’una especialitat cal omplir una inscripció/preinscripció per
a cada especialitat. Cadascuna tindrà el seu número identificador.

-

Per a qualsevol incidència en les inscripcions/preinscripcions, podeu enviar un correu
electrònic a: grauprofessional@emmca.online. És important especificar-hi: nom i
cognom de l’aspirant, número d’inscripció/preinscripció i tipus d’incidència.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció́ a la prova, el 23 de març es publicarà̀ al taulell
d’anuncis del centre, la llista provisional de les persones inscrites.
Per qualsevol dubte administratiu
grauprofessional@emmca.online

podeu

fer la consulta al

correu electrònic:

Tota la informació́ sobre la prova s’actualitzarà al web del centre (www.centredelesartsl-h.cat)
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