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1 . Recordatori a l'alumnat de 2n,3r i 4t

ABANS DE COMENçAR A REALITZAR LA MATRICULA...

1r. Assegurau-vos (excepte els nous alumnes) que compliu els requisits de promoció d'un
curs a l'altre (Capítol V, article 16 del BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017).

Cd pítol V AvoluocÍó i quolifìcocìons

Art¡cle 16 Permanència ipromoció

1. Els alumnes han d'aprovar un mínim de 15 crèdits el primer qny per continuar els estudis.

2. Els alumnes disposen d'un mùxim de sis onys ocadèmics per superor totes les motèries que consten de vuit
assignatures semestrols de ràtio olumne/professor 1:1.

3. En el cas de no superar-les en el termini establert en el punt onterior, I'alumne només es pot tornor ø matriculor dels
mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys ocadèmics. S'entén que el dret o reiniciar uns estudis després de dos

anys d'haver-los hagut d'abondonor es té un sol cop, per la quøl coso l'estudiqnt que els hagi d'obandonor per segono
vegado perd definitivament la possibilitat de matricular-se d'oquests estudis al centre d'ensenyament superior de

música.

4. Lø permonèncio ol centre d'ensenydmentsuperior estù subjecta al que s'estableix en l'article 14.

2n. Heu de comprovar la compat¡bilitat dels horaris de les assignatures de les que us voleu
matricular. Hi ha un període espec¡al per a modificacions de matrícula (Pàgina 8) No

s'acceptarà cap canvi, anul.lació o devolució si els horaris ja s'han publicat amb anterioritat a

la matrícula.

3r. La matrícula es realitza mitjançant I'aplicació de CodexPRO, de la que vos posam l'enllaç
per tal de procedir a la matrícula.

U RL: http://r¡¡ww.conservato risu peri o r.co m/matri cu la CAT. htm I

4t. Si la matrícula es fa presencial a la secretaria del CSMIB, heu d'emplenar tots els
documents amb Iletra clara d'impremta i en MAJÚSCULES.

5è. Només es matricularà i lliurarà informació acadèm¡ca directament a les persones que
tenguin el seu expedient obert o que hagin obtingut plaça en el Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears. Aquestes persones s'hauran d'identificar amb el seu corresponent
document d'identitat. En el cas que aquestes persones no puguin dur a terme algun tràmit
personalment, podran delegar-ho a una altra persona sempre i quan presentin una
autorització signada per I'estudiant. En el cas dels menors d'edat, la matrícula haurà de ser
acceptada pel pare/mare/tutor legal.
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Per a qualsevol dubte amb la matrícula, consultau a la Secretaria del Centre. També per e-

mail a: online@fesmae.com

2. Matrícula de juliol 201 8

Alumnes de NOU ACCÉS (els que han estat admesos a la prova d'accés a juny).

Dates i Horari:

Del dilluns 9 al dijous 12 de juliol de 2018.

. Si es fa presencialment a secretaria, l'horari és de 09.00 a 14.00 h

. Si es fa per l'aplicació de CodexPRO, l'horari és de manera ininterrompuda de les 9.00h del

dia 9 fins a les 23:59h del 12 de juliol de 2018.

LA RESTA d'alumnes del conservatori superior

Dates i Horari:

Del dilluns 16 al divendres 20 de juliol de 2018.

o Si es fa presencialment a secretaria, l'horari és de 09.00 a 14.00 h

. Si es fa per I'aplicació de CodexPRO, l'horari és de manera ininterrompuda de les 9.00h del

dia 16 fins a les 23:59h del 20 de juliol de 2018.
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de Música de les llles Balears

3. Matrícula Presencial:

DocuMENrncró euE cAL LLTURAR

Documentació que s'ha de descarregar, imprimir illiurar, obligatòriament:

- El pla d'estudis corresponent al curs o cursos de les assignatures que li pertoqu¡n cursar que es troba
a l'apartat de la pàgina web "Matrícula 2018-2019.

- El full d'assignatures optatives.

4. Matrícula Online a través de Codex PRO:

Per fer la matrícula per Internet cal seguir les següents passes:

a) Per als alumnes de nou accés, cal activar el compte al programa CodexPRO seguint aquesta ruta:

www.conservatorisuperior.com / Alumnat / Consulta Expedient / LOE

Vos apareixerà al navegador aquesta pàgina

Acceso usuarios

'eæNEdffifl

rnl

-

WEO@'

E

Carrer d Alfons el Magnànim, 64
07004 Palma. Illes Balears
crF- G5708603s
www.conseryator¡su perior.com

r þsWËdlffil€E

Þs@øB3L tWl¡tN2 r iY& I r.å3ß ry¡ffi@tTêsÐâserl Éd seE Oi tffi ffi str 5i iMsS

IL.LUSTRACIó 1. Cou euE LEs vosrREs DATES JA S'HAN AFEGIT, TAN soLs HEU DE SELECCIoNAR pER eRIMER

cop cL¡cANT nL goró "REcoRDAR CoNrnAsrñn".

Recordatorio de contraseia:
€ffi qê-dgæsN.t€ oræ, ó5u (td& ffi* ffi

a'El
Þsrfúø Dq FSL¡ ffit 0i N? r ! YSll 's 3€r! 5/rc@sÞúl t.¿dr.¡ÈlÉú 3êb 5r!@lræ¡seb Þirc6s0

II.IuSTRIC¡ó 2. Posnn EL NoMBRE DEL DocUMENT IDENTIFICATIU COMPLET AMB LA LLETRA. PREMEU

RECORDAR CONTRASENYA DE NOU.
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de Música de les llles Balears

Recordatorio de co¡traseña efectuado conectamente
s. !s¡ã m&oodø $@då ah *€m" lO**-

¡üJ
Desrrdae Fæsllru ulcs 2l lY4lÞn sd! 

'}rðlsng 
lrêañv.t¡r l¡cm s* 0tl&c¡¡l tú s€6 Ð r6ns8

IL.LUSTRACIó 3. S'¡ruvrRnÀ uru coRREU et-¡crRorurc A L'ADREçn rl¡crnoruIcA AMB LA QUE L'ALUMNE s'HA

REGIsTRAT. sI No ApAREIx A LA SAFATA pRINCIpAL DE MISSATGES, coNvÉ MIRAR A LA SAFATA DE coRREU No

DESTTJAT O SPAM.

Un cop s'ha rebut la contrasenya aleatòria que el programa genera i que tan sols coneixerà I'alumne,
ja es pot accedir a fer la matrícula, o a revisar l'expedient acadèmic, notes, etc.

b) Es torna a accedir al programa a través de la ruta especificada al punt (a) i es posa directament el

DNI complet í la contrasenya

Matrícula 2018i/201 9-nuevos alumnos

Estudios Superiores de Música

Låñdffiffi d* !5ôF¡r-õ!&ral&d¡ür.!7eÊ)e&!æ

C?ns@¡ û¡dò¡ri rêâ@å3 Ðlènôroênlè

&s?fdêeFffi 3L lml.0lcss2 rll'{&ìlMs.bdimsnodlroaqwrorliconsEls

ll-.t usrRtcló 4 pER AccEDtR A REAUZAR u rvl¡rnícurn s'HA DE cLlcnn nL gorÓ

Estudios Superloree de Música

I I usúåtu:

Matricular al usr¡ario

Et Foeso 6 mffi5o sdeúS meú w ËfudFjóar Fil4 kfts ks. Ueærd ¡m ø¿5 F¡ffidFhæ r€&æ I ôsþ gæso & åmÉn, sd@6¡ @ fâ ædde e 13 m*í(t1

Pr.l*dpcroil Ëttzdü por ot.lmÞI

Sdofóñ þzz
Fæh & |:ellr æ1HXt{6 14:S:m.0

oessrdÞô ryDid3.L lIlß l-0t cs2.1 lYuL l¡@n aê8 f,yrdsñocrlTeãmvtew€f lÉ6 seb

ll.rusrnac¡ó 5 ApAREtx EL NoM DE L'AIUMNE I pER AccEDtR A FER tA rv¡¡rnfcum cucAR soBRE L'EsPEctALtrAT o trtrurRnnt (en

AquEsr EXEMPLE "sAXÒFoN JAzz")
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Æ iil Conseruatori Superior
de Música de les llles Balears

Mat¡icula 2018/2019-nuwos alum¡os

Lû¡d6 3mídrt d. Íblc.:

trRRr¡do¡

úffimG(:@
tlr
ûam
Ch
EPilú
EÚ
ûlb
E@
Dk

nffiÞ
Ewe
E¡ue
Eøp

MF

flr
¡{t*'ì
flr'ffiø
Elr'mu

lmrcrew
ûæ¡¡m.zg*
Efu

.d
It-.lusrmctó 6 Eru cnon cAs EN pARTtcutAR ApAREtxERÀ sElEcctoNAT pER DEFECTE L'EspEctALlrAT I LTtnNERARI DE LrA[uMNE.
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tl.LusrRAcró 7 L'AIUMNE HAURÀ DE MARCAR tEs AsstcNATuRES quE HA DE cuRsAR, TAL coM vENEN AL p[A D'EsruDts quE Es

TROBA A tA PÀGINA WEB DEt CONSERVATORI. ETS ALUMNES DE lR ESTAN OBLIGATS A MATRICUTAR-SE DELS 60 CNÈOTS qUE

CONFORMEN Et PRIMER CURS.

De manera PROVISIONAL, aquelles especialitats i/o itineraris que tenen alguna optativa al seu
currículum es podran matricular de totes les assignatures desitjades i que el pla d'estudis permeti, a
excepció de les optatives, ja que de moment aquestes es troben bloquejades a I'espera del llistat
definitiu i dels horaris.
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Se¡eE¡me el impdE atu& I oómo retuá êl pego

htorb

I âdo @ détu 32 s€ {gáffis ên 2a mdlila:65.m€ì (ûédos s 3a mdidle 1{1.m€} (ûé6os s g m&irÈr 195.00€ì

D I Faml6rumêrosa 9€nsJ

E2. FaNÞ nume.6à espdal

13 husli€
l4 Resrd*s HeoG! rusas
!5 g*iú & Høs m o¡duedo
[ 6 Mdac*ín æe¡aura logse

lzwsn

2. Áptu de eædÐte 35.00 €

nÞMññmsEsædd
DFadÞ mmgosa cmerd

D: ms¡a

3 ssüo eddmeffies2S años 1 12€

¡ f3@ Merosâ Esædd

IFada nülEosa cèned

flsmúâ .

- 4. SBuo 6ffi e pd è 28 añG. 25.00 €

5 SMs gfiddes í).m€
lÞ@ruñffia&Fd
¡Fffil@sosãkd
û¡w:

P.g6 t E¡ €mpo P¡go3 ês obllE¡torio.

Opryærru

?Hæ(S.æ; ë t@ß]:del Û1t1æ018 d 1ff2018

Oruorr$û
frgo úttco i1m,0ù s el impdei B d

lr.'.rrr*oa,O 8 uru cop s'HAN sELEcctoNAT tEs AsstcNATURES vE Et PRocÉs DEt PAGAMENT.

. A PRECIO POR CRÉDITO, si no teniu cap de les particularitats que apareixen, no heu de marcar
res. Heu de tenir en compte que si marcau alguna de les possib¡litats, ho heu de demostrar
amb el corresponents document original o compulsat a la secretaria del centre. Si no, la

matrícula serà fVO VÀUoe.

o A APERTURA DE EXPEDIENTE, surt també marcat per defecte a tots els alumnes de 1r any de

I'especialitat en la que es matricula, independentment de sifa 1 especialitat o més.

o A SEGURO ESCOLAR, Actualment surten marcats per defecte les dues assegurances

independentment de l'edat de l'usuari. En el procés final de la confirmació de la matrícula, un

cop el programa comprova I'edat de l'usuaritan sols seleccionarà un dels dos camps.

c ASERVICIOS GENERALES, s'ha de marcar la situació, si escau.

o A PAGOS, es pot seleccionar si el pagament és FRACCIONAT o tl¡,ltC:

o FRACCIONAT: El primer termini del pagament es realitza amb una data límit de 3 DIES

des del moment de la realització de la matrícula. El segon termini es durà a terme del

dia 1 al 15 de desembre de 2018. Si el pagament no es duu a terme en les dates

establertes es donarà de baixa la matrícula.

o ÚrutC: Es realitza un únic pagament de la matrícula amb una data límit de 3 DIES des

del moment de la realització de la mateixa.

. Després s'haurà d'escollir el sistema de pagament. Aquest pot ser:

o Amb targeta de crèdit/dèbit

Carrer d Alfons el Magnàn¡m, 64
07004 Palma. Illes Balears
cIF- G57086035
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o Codi de barres (el pagament es farà als caixers de CaixaBank o a través de lApp
gratuita "PAGOS")

Una vegada fet el procés informar a la secretaria del CSMIB per correu electrònic a
online@fesmae.com

5. Matrícula Online per correu electrònic:

f. Descarregar-se el pla d'estudis corresponent al curs o cursos de les assignatures que li

pertoquin cursar i emplenar marcant amb una X les assignatures a cursar.

2. Descarregar-se el full d'assignatures optatives i emplenar amb una X les assignatures a les

quals han estat admesos (LES INDICACIONS DE LES OPTATIVES ES TROBEN AL PUNT 6).

3. Enviar els documents escanejats amb un correu electrònic, en el que s'ha de posar la intenció
de matricular-se el curs acadèmic 2018-2019 al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears. S'ha d'indicar si el pagament serà únic o amb 2 terminis.

4. El personal dAdministració procedirà a realitzar la matrícula (aquest no és un procés
automàtic, ja que depèn de la quantitat de feina que es dugui a terme a secretaria). Per lo quol
coso si estou interessots omb uno optot¡vø en concret i de rùtio reduidø vos podeu trobar que
els olumnes que hon fet la møtrículs mitjonçant el CodexPRO poden hover ocupøt totes ies
places.

5. Un cop la matrícula s'ha realitzat, des de secretaria s'enviarà per correu electrònic el resguard
de matrícula (aquest s'haurà de retornar a secretaria signat pel titular o pel pare/mare/tutor
legal en el cas que sigui menor d'edat) i el rebut del pagament per anar al banc o fer la

transferència. Una vegada realitzada la transferència o ingrés cal portar el comprovant bancari
a secretaria o enviar-lo per e-mail a online@fesmae.com

6. Optatives

AQUEST PROCÈS ESTÀ BLOQUEJAT FINS A NOU AVÍS JA QUE EN LES DATES PREVTSTES DE LA
MATRÍCULA, NO HI HA ELS HORARIS DEFINITIUS, NI LA LLISTA DEFINITIVA DE LES

ASSIGNATURES.

7. Modificacions de la matrícula

S'estableixen les següents dates:

o 1 i2 d'octubre SOL.LICITUDS per escrit a la secretaria del CSMIB, de 9 a 14h amb les

assignatures que es volen modificar ilo afegir.

. El 3 d'octubre es faran les resolucions per part del secretari acadèmic. Les sol'licituds es

resoldran i es comunicaran personalment per correu electrònic. Aquelles sol'licituds que

s'hagin resolt favorablement s'hauran de formalitzar a secretaria.

¡ Els dies 4 i 5 d'octubre es faran les modificacions de matrícula presencialment a secretaria.

illrCarrer d Alfons el Magnànim, 64
07004 Pâlma. Illes Balears
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La FITXA d'estudiant haurà d'emplenar-se i lliurar-se a la secretaria del Centre abans del 28 de
setembre de 2018.

En cas de dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. De dilluns a divendres de

09:00 a 14:00 h en el 971 498 935 o a online@fesmae.com

Lliurament de sol.licituds de CONVOCATòRfES DE GRÀCIA Termini: dies 12 i 13 de juliolde 20f 8.

Els alumnes que hagin esgotat les convocatòries d'alguna assignatura i vulguin acollir-se a la

convocatòria de gràcia, ho hauran de sol'licitar per escrit.

Posteriorment la Junta Directiva resoldrà aquestes sol.licituds i ho comunicarà als interessats.

Tancament definitiu de la matrícula. f f d'octubre a les 14 h.

A partir d'aquest moment ja no es permetran més modificacions de la matrícula. Únicament es podran
sol.licitar renúncies de matrícula fins al 21 de desembre de 201 8 a les 14h

t¡¡r
Carrer dllfons el Magnànim, 64
07004 Palma. Illes Balears
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EXEMPCIONS I REDUCflONS DELS PREUS PELS SERVEIS

ACADÈMICS
Si una persona compleix els requisits per acollir-se a més d'un del set supòsits d'exempció o reducció
dels preus pels serveis acadèm¡cs que s'indiquen a continuació, ha de triar-ne un.

A - Famílies nombroses:

Per tal de donar compliment a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses, s'estableix que l'alumnat que acrediti, mitjançant la documentació en vigor, que és

beneficiari dels drets reconeguts als membres de famílies nombroses i que compleixi els requisits
exigits per la legislació actual pot gaudir dels descomptes següents:

A.f - Família nombrosa de categoria especial:

En el moment de formalitzar la matrícula, aquest alumnat està exempt de pagar l'import de la

matrícula i només ha de satisfer el 10070 de les quotes corresponents als serveis generals i, si escau, a
I'obertura d'expedient. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

A.2 - Família nombrosa de categoria general:

Aquest alumnat gaudeix d'una reduccíó del 5070 en els preus per crèdit en primera matrícula.
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

B - Matrícula d'honor al batxillerat:

L'alumnat que es matriculi per primera vegada al primer curs i que acrediti, mitjançant la certificació
acadèmica corresponent, que ha obtingut la qualificació general de matrícula d'honor al batxillerat o a
un nivell d'estudis equivalent, té dret a beneficiar-se d'una reducció del 500/o en el preu per crèdit. Pel

que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

C - Matrícula d'honor del CSMIB:

L'alumnat que hagi obtingut matrícula d'honor en els estudis cursats al CSMIB té dret a beneficiar-se,
en la matrícula del curs següent, d'un descompte equivalent al resultat de multiplicar el nombre de
crèdits de l'assignatura en què ha obtingut matrícula d'honor pel preu del crèdit. Pel que fa a la resta
de preus acadèmics, cal que els aboni complets.

El nombre de matrícules d'honor no pot excedir el 570 de l'alumnat matriculat a una assignatura en un
mateix curs acadèmic.

D - Persones amb un grau de discapacitat igualo superior al33%:

Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar el seu grau de discapacitat
mitjançant una resolució o un certificat expedit per l'òrgan competent. El descompte, que és aplicable
als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l'alumne/a
corresponent a l'exercici anterior (s'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne/a
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i els altres fills, més el mateix alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000

€). El percentatge de bonificació segons la renda és el següent:

Renda per càpita familiar de I'alumne/a Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 € 75o/o

De 15.001 a 25.000 € 650/o

De 25.001 a 35.000 € 500/o

A partir de 35.001 € Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets

E - Residents a Menorca i a les Pitiüses:
Els alumnes empadronats a Menorca, Eivissa o Formentera tenen una bonificació del 50 7o en els
preus de la matrícula. Per beneficiar-se'n, han de presentar un cert¡f¡cat d'empadronament en
què consti una residència d'un mínim de 6 mesos.

Per sol.licitar aquesta reducció cal presentar un certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament
on l'alumne estigui inscrit.

F - Persones que hagin estat víct¡mes d'actes terroristes:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant la

resolució administrativa corresponent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera
matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de I'alumne/a corresponent a I'exercici anterior
(s'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne/a i els altres fills, més el mateix
alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €). El percentatge de bonificació
segons la renda és el seguent:

Bonificació del preu per crèditRenda per càpita familiar de l'alumne/a

Fins a 15.000 € 70o/o

De 15.001 a 25.000 € 50o/o

De 25.001 a 35.000 € 300/o

A partir de 35.001 € Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

G - Persones que hagin estat víct¡mes de violència de gènere:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant
qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. El descompte, que és aplicable als preus
per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l'alumne/a corresponent a

l'exercici anterior (s'entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l'alumne/a i els altres fills,
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més el mateix alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €). El percentatge
de bonificació segons la renda és el següent:

Renda per càpita familiar de I'alumne/a Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 € 7Oo/o

De 15.001 a 25.000 € 5Oo/o

De 25.001 a 35.000 € 3Oo/o

Sense bonificacióA partir de 35.001 €

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

H - Persones que provinguin d'un centre d'acollida, sempre que, en la data de formalització de la
matrícula del primer curs, faci com a màxim quatre anys que hagin deixat el centre:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d'acreditar la seva condició presentant un

certificat expedit per l'organisme competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en

primera matrícula, depèn de la renda de I'alumne/a corresponent a l'exercíci anterior. El percentatge
de bonificació segons la renda és el següent:

Renda de l'alumne/a Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 € 700/o

De 15.001 a 25.000 € Sjo/o

De 25.001 a 35.000 € 30o/o

A partir de 35.001 € Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
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BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIO

l. Condicions alumnes sol.licitants de beca

En el moment de formalitzar la matrícula, els alumnes sol'licitants d'una beca han d'abonar la
total¡tat dels preus acadèmics (preus i serveis de matrícula) establerts en aquesta Resolució. Pel que

fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin totalment. També poden acollir-se a la possibilitat
de fraccionar el pagament, així com a descomptes per família nombrosa i matrícula d'honor a

batxillerat.

2. Sol.licitud i documents que s'han de lliurar

Per sol.licitar la beca s'ha de fer directament a través d'Internet, a la pàgina web del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport: http:l/www.educøcion.goå.es No existeix cap altra possibilitat que no

sigui online. Necessàriament, el sol.licitant ha de facilitar una adreça de correu electrònic i, si escau,

un número de telèfon mòbil en el qual rebrà les instruccions per seguir les diferents fases, els

documents o les comunicacions. Per això, és molt important que el sol'licitant consulti eltelèfon mòbil
o l'adreça de correu electrònic i que se n'asseguri del seu bon funcionament.

Una vegada fet aquest tràmit, el web del Ministeri us expedirà un resguard que imprimireu i que
haureu de guardar com a justificant de la vostra sol.licitud. Un cop feta aquesta passa, NO caldrà
que lliureu cap documentació en el Conservatori. Únicament, i en el cas que se us requereixi
expressament, haureu de lliurar la documentació sol.licitada al Servei de Beques de la Conselleria

d'Educació i Universitat (Carrer del Ter, 16 - Edificio "Alexandre Rosselló i Pastors" Torre A. 07009 -
Polígono Son Fuster. Palma - Teléfono 971 177 558).

Palma, 05 de juliol de 2018

El Secretari acadèmic

Josep Francesc Pa
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ANNEX I. REQUISITS DE MATRÍCULA.

La matrícula, menys per motius d'expedient acadèmic, ha de tenir un mínim de 48 crèdits i un màxim
de72.

En les assignatures semestrals amb ràtio superior a 1:1

. Si els semestres primer i segon no estan superats, s'han de matricular obligatòriament
ambdós semestres sense possibilitat de matricular-se de cap altre nivell superior.

. Si el primer semestre no està superat i el segon semestre està aprovat s'ha de matricular
únicament el primer semestre, sense possibilitat de matricular-se de cap altre nivell superior.

. Si el segon semestre no està superat i el primer semestre està aprovat, s'ha de matricular
únicament el segon semestre, sense possibilitat de matricular-se de cap altre nivell superior.

En les assignatures semestrals amb ràt¡o 1:f

o Si els semestres primer i segon no estan superats, s'han de matricular obligatòriament
ambdós semestres, sense possibilitat de matricular-se de cap altre nivell superior.

. Si un dels dos semestres no està superat, s'ha de matricular obligatòriament aquest semestre i

el primer semestre del curs posterior.

En les assignatures anuals

¡ No es pot fer la matrícula d'assignatures anuals de diferents nivells si els anteriors no estan
aprovats.

Especialitat de pedagogia

o Per a poder-se matricular d'Harmonització i arranjament s'ha de tenir aprovat Pràctica
harmònica IV

o Per a poder-se matricular de composició aplicada s'ha de tenir aprovat Pràctica harmònica IV i

anàlisiIV

Especialitat de composició

o Per a poder-se matricular de fuga s'ha de tenir aprovat contrapunt- composició IV

o Per a poder-se matricular de composició V s'ha de tenir aprovat contrapunt- composició II i

harmonia-composició II.

. Per a poder-se matricular de composició VII s'ha de tenir aprovat contrapunt- composició IV i

harmonia-composició IV.
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