PROCÉS D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS
DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS
CURS 2018-2019
Instruccions per fer el tràmit a distància

Les persones que es trobin fora de l’illa de Mallorca o que, per altres motius, no puguin desplaçarse a les oficines del Conservatori Superior per formalitzar la seva inscripció a les proves d’accés,
caldrà que segueixin les següents passes:
1. Descarregar, imprimir i emplenar amb lletra clara el Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2. Pagar la taxa d’inscripció. L’import ascendeix a 68,00€ i s’ha d’abonar mitjançant ingrés o
transferència al següent compte corrent de CaixaBank: ES37 2100 8634 2102 0001 8652
Important: Un cop feta l’operació, la persona interessada haurà de quedar-se amb un resguard
d’aquesta on hi consti clarament el seu nom, la plaça a la qual opta i l’import abonat.
3. Preparar la documentació obligatòria i/o opcional:
Fotocòpia acarada del DNI/NIE/passaport.
Fotocòpia acarada del títol de batxillerat, equivalent, certificat d’haver superat la prova
d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o la prova per a més de 19 anys sense
requisits acadèmics.
Fotocòpia acarada de l’expedient de Grau Mitjà de Música on hi consti la nota mitjana
del mateix (recordam que aquest document és OPCIONAL)
Un cop recopilada tota aquesta documentació, cal anar a una oficina de Correos i enviar tota la
documentació mitjançant el procediment de “carta certificada urgent nacional amb acusament
de rebut”.
Abans de lliurar-ho al responsable de correus i tancar definitivament el sobre, és important que a
l’oficina posin el segell de la data sobre el full de l’imprès d’inscripció a la prova específica
d’accés. D’aquesta manera, l’aspirant acredita la data en què s’ha lliurat a efectes d’una posterior
comprovació i/o reclamació de compliment de terminis.
Es recorda que el termini per lliurar sol·licituds, tant presencialment com a través d’aquest
sistema a distància, és del 26 de juliol fins al 31 d’agost de 2018, ambdós inclosos.
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NOTES:
1. Si l’aspirant està estudiant encara segon de batxillerat o sisè de grau mitjà, caldrà que
indiqui aquesta circumstància a l’apartat “Observacions” de “l’imprès d’inscripció”. Tan aviat com
hagi finalitzat aquests estudis, haurà d’enviar el certificat acreditatiu que li serà expedit en el seu
institut o conservatori corresponent. Aquest certificat també s’enviarà de forma urgent.
2. Les fotocòpies acarades poden tramitar-se als ajuntaments i a determinats organismes públics
tals com instituts i conservatoris.
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