
CALENDARIO FIN DE CURSO 2017
  
As clases desenvolveranse segundo o horario habitual establecido para o curso ata o  2 de 
xuño, inclusive.

EXAMES AVALIACIÓN FINAL

1. No caso de alumando matriculado no 6º curso de Grao Profesional e/ou que estea a
cursar o  2º curso de Bacharelato,  a avaliación das materias cursadas no plan de
estudos no Conservatorio Profesional de Música realizarase entre o  15 e o 19 de
maio, ámbolos dous incluídos, ao efecto de facilitar no seu caso o remate dos estudos
e a inscrición das probas de acceso ás Ensinanzas Superiores e Universitarias.

2. No caso do alumnado que este matriculado nos cursos 4º e 5º de Grao Profesional a
avaliación das materias cursadas no plan de estudos no Conservatorio Profesional de
Música realizarase o 12 e o 14 de xuño, ámbolos dous incluídos.

3. No caso do resto do alumnado, tanto da ESMU Municipal e do CMUS Profesional,
realizarán a avaliación dende o 5 ao 9 de xuño,  ámbolos dous incluídos.

4. Entrega de boletíns de cualificación, 15 de xuño

5. Reclamacións, do 19 ao 23 de xuño

6. Proba de acceso ao 1º curso de Grao Profesional:

a. Prazo de Matrícula do 12 ao 16 de xuño (pódese cubrir e descargar o impreso
dende a páxina web)

b. Probas instrumentais, 19, 20 xuño
c. Proba teórica, 21 de xuño

7. Proba de aptitude ao 1º curso de Grao Elemental:

a. Prazo de inscrición do 1  ao 16 de xuño, (pódese cubrir e descargar o impreso
dende a páxina web)

b. Proba instrumental/ teórica, 28 de xuño

8. Matrícula para o vindeiro curso 2017-2018, estará aberta dende o 3 ao 21 de xullo

9. O Festival de Fin de Curso realizarase o día 22 de xuño  no Teatro Principal.
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MES DE SETEMBRO

As probas de acceso aos cursos  de 2º, 3º e 4º do Grao Elemental terán as seguintes datas:

 Prazo de matrícula: 4 e 5 de setembro
 Proba instrumental: 6 de setembro
 Proba teórica:  7 de setembro

As probas de acceso a partir do 2º curso de Grao Profesional serán:

 Prazo de matrícula: 4 e 5 de setembro
 Proba instrumental: 6 de setembro
 Proba teórica:  7 de setembro

O prazo de matrícula unha vez superadas as probas prácticas e teóricas, serán do 11 ao 15 
de setembro

Os exames de recuperación realizaranse o 4 e 5 de setembro
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