CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ ITURBI
AVINGUDA BALEARS, 36 46023 VALÈNCIA
CODI DE CENTRE: 46016981

Prova d'Ingrés a 1º d'Ensenyances Elementals
Benvolguts pares, mares i tutors:
En primer lloc volem donar-los les gràcies per haver triat el Conservatori Municipal José Iturbi de
València per a iniciar els estudis musicals dels seus fills.
A continuació, passem a detallar-los l'organització de les proves perquè tinguen informació
completa sobre el seu desenvolupament, el procés d'avaluació així com el de matriculació posterior.
NORMATIVA
Per a ingressar en 1º d'Ensenyances Elementals és necessari superar una prova mitjançant la
qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests Ensenyances.
Aquesta prova es realitza en una única convocatòria anual, normalment al setembre. Està
regulada pel decret 159/2007 i les ordres 28/2011 i 49/2015 (article 11 del text refós de les dos ordres).
L'adjudicació dels llocs escolars vacants en cada especialitat es realitzarà d'acord amb la
puntuació final obtinguda en la prova d'ingrés.
Segons s'estableix en l'article 7 de l'ordre 28/2011, de 10 de maig, l'inici dels Ensenyances
Elementals amb menys de 8 anys o més de 12 es considerarà excepcional, per la qual cosa s'haurà de
sol·licitar permís per a accedir a les prova d'ingrés.
- Per a l'alumnat amb edat major de l'Ordinària, major de 12 anys, hauran d'obtenir
l'autorització per a concórrer a la prova d'ingrés per part del Consell Escolar del Conservatori.
El termini de lliurament de sol·licituds s'estableix des del dia 3 de febrer a les 9:30h fins al 30
d'abril de 2020 a les 14 hores. La sol·licitud se sol·licitarà i lliurarà en l'Administració del
Conservatori en horari de matins de 9:30 a 14 hores. El Consell Escolar aprovarà o denegarà
aquest permís. El llistat es publicarà en el tauló del Conservatori.
- Per a l'alumnat amb edat menor de l'Ordinària, menor de 8 anys, hauran d'obtenir
l'autorització per a concórrer a la prova d'ingrés per part de la direcció general competent. El
termini de lliurament de sol·licituds s'estableix des del dia 1 de febrer fins al 30 d'abril de 2019.
La sol·licitud es lliurarà en Conselleria d’Educació i Ciència dirigit a “Direcció general de
formació professional i ensenyances de règim especial”, Av. Campanar, 32. Aquesta Consellería
respondrà a cada aspirant amb la resolució d'autorització o no en el seu domicili. Aquesta
resolució haurà d'adjuntar-se en el moment de la inscripció a la prova d'ingrés.
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Segons normativa vigent, els alumnes no han d'estar matriculats en cap altre conservatori o centre
autoritzat, en el cas de realitzar aquesta prova.

INSCRIPCIÓ
La Conselleria d'Educació i Ciència informarà dels terminis de presentació de sol·licituds a partir
d'abril. Generalment la inscripció es realitza en maig o juny. Aquest any 2020 i, per la situació del
COVID, la inscripció es realitzarà de manera telemàtica únicament, des de la seu electrònica de
l’Ajuntament de València, amb certificat digital o ClavePin.
https://sede.valencia.es/sede/registro/indexM.xhtml seleccionar matèria: Educació
La documentació necessària serà:
-

1 fotografia tamany Carné

-

Fotocopia del DNI de l’aspirant o del full del llibre de família on està inscrit

-

Resolució de Conselleria en el que es concedeix permís als menors de l’edat ordinària.

ORGANITZACIÓ DE LA PROVA
Es tracta d'una prova pràctica dividida en 3 exercicis:
- Interpretació d'una cançó a elecció de l'aspirant. La cançó haurà de tenir disseny melòdic i rítmic.
(No s'admetran cançons recitades tipus rap o similars)
- Prova de ritme. Els aspirants imitaran, amb els palmells de les mans, un ritme que realitzarà un dels
professors del tribunal.
- Prova d'entonació. Els aspirants imitaren l'entonació de dues, tres o quatre sons del piano amb la
síl·laba “la”.
La prova es realitza de manera individual.
Hi haurà tres tribunals, formats per tres professors cadascun, i cadascun dels tribunals puntuarà un
dels exercicis de la prova. Els aspirants estaran reunits en un aula gran i aniran passant, de tres en
tres, per les aules en les quals estaran els tribunals. En cada aula realitzaran un dels exercicis. La
durada de la prova serà d'uns deu minuts.
Els aspirants s'agruparan per any de naixement.
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PUNTUACIÓ DE LA PROVA D'INGRÉS
Cadascun dels exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts. Per a superar la prova d'ingrés serà
necessari obtenir una qualificació de 5 o més en cadascun dels 3 exercicis dels quals consta la
prova.
La qualificació final serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis.

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DELS ASPIRANTS
Els resultats provisionals de la prova es publicaran a mitjan setembre en els taulers d'anuncis del
centre, en una llista ordenada de major a menor nota obtinguda pels aspirants.
Les persones interessades podran interposar una reclamació contra el llistat provisional en el
termini de tres dies hàbils a explicar des de l'endemà de la publicació, mitjançant un escrit dirigit
a

l'adreça

del

centre.

Una

vegada

resoltes

les

reclamacions,

l'adreça

publicarà el llistat definitiu d'aspirants. L'adjudicació de plaça escolar i matrícula es realitzarà a
continuació.
Si l'alumne aprova la prova però no arriba a obtenir plaça, quedarà en llista d'espera per si es
produeixen baixes o renúncies de matrícula. Aquestes llistes d'espera caduquen el 31 de desembre
de l'any de realització de la prova.

CONSELLS BÀSICS
• Totes les proves tenen caràcter públic. No obstant açò, atès que algunes d'elles es realitzen en
aules no gaire grans, i per a no interferir el correcte desenvolupament de les mateixes, en ocasions
els tribunals tancaran les portes.
• MOLT IMPORTANT: Els xiquets mai poden quedar-se sols en el centre. Sempre haurà d'estar
algun dels seus tutors legals en el mateix per a atendre qualsevol contingència.
• Els preguem que durant el desenvolupament de les proves deixen lliures els passadissos i zones
comunes dels pisos superiors per a no interferir en el correcte desenvolupament de les mateixes.
• És molt important transmetre tranquil·litat als xiquets. Com més tranquils estiguen, millor faran
les proves. La nostra labor com a professors implica també crear un marc adequat perquè ells
puguen realitzar correctament els exercicis i interpretacions conforme a la seua preparació.
• En tot moment, els diferents tribunals i els professors destinats a aquest menester, estaran
pendents

dels

seus

fills

per

a

prestar-los

l'ajuda

i

atenció

adequades.
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• El Conservatori disposa de cafeteria on poden esperar a la finalització de les proves.
• Els preguem no realitzen les consultes sobre admissió o no admissió dels seus fills per telèfon.
L'única informació vàlida és la publicada en el tauler d'anuncis del Conservatori. No obstant açò,
podran també conèixer els resultats a través de la web i de l'email que els enviarem confirmant
plaça, si escau.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Per a qualsevol altre dubte que puguen tenir abans de la realització de la prova i durant la mateixa
serà resolta en consergeria o administració.
Una vegada publicades les llistes d'admesos, s'enviarà un email explicatiu del procés de
matriculació. En tot cas, tenen el telèfon d'atenció: 963 525 478 Extensió: 2759

