INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA
CURS 2019 - 2020
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1. Recordatori a l’alumnat de 2n, 3r i 4t
ABANS DE COMENÇAR A REALITZAR LA MATRÍCULA...
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).
Capítol V Avaluació i qualificacions
Article 16, Permanència i promoció
1. Els alumnes han d’aprovar un mínim de 15 crèdits el primer any per continuar els estudis.
2. Els alumnes disposen d’un màxim de sis anys acadèmics per superar totes les matèries que consten
de vuit assignatures semestrals de ràtio alumne/professor 1:1.
3. En el cas de no superar-les, en el termini establert en el punt anterior, l’alumne només es pot tornar
a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics. S’entén que el dret a
reiniciar uns estudis, després de dos anys d’haver-los hagut d’abandonar, es té un sol cop, per la qual
cosa, l’estudiant que els hagi d’abandonar per segona vegada, perd definitivament la possibilitat de
matricular-se d’aquests estudis al centre d’ensenyament superior de música.
4. La permanència al centre d’ensenyament superior està subjecta al que s’estableix en l’article 14.

2n. Comproveu la compatibilitat dels horaris de les assignatures de les quals us voleu matricular. Hi
ha un període especial per a modificacions de matrícula (pàgina 8).

3r. Recordeu que el número mínim de crèdits dels quals us podeu matricular és de 48 i el màxim de 72
(qualsevol matrícula que no arribi als 48 o superi els 72 serà nul·la).
La matrícula es realitza mitjançant l’aplicació CodexPRO. A continuació, us indiquem l’enllaç per poder
realitzar-la.
URL: http://www.conservatorisuperior.com/matricula_CAT.html

4t. Si la matrícula es fa de forma presencial, a la Secretaria del CSMIB, heu d’emplenar tots els
documents amb lletra clara d’impremta i en MAJÚSCULES.

5è. Només es matricularà i es lliurarà informació acadèmica a les persones que o tinguin el seu
expedient obert o 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
no puguin dur a terme algun tràmit personalment, es podrà delegar la gestió a una altra persona,
sempre i quan aquesta presenti una autorització signada per l'estudiant. En el cas de menors d'edat,
la matrícula haurà de ser acceptada pel pare la mare o el tutor legal.
Per a qualsevol dubte amb la matrícula, consulteu a la Secretaria del Centre o envieu un correu
electrònic a: administracio5@fesmae.com
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2. Matrícula de juliol de 2019
Tot l’alumnat, tant el de NOU ACCÉS (admesos a la prova d’accés de juny) com la RESTA (alumnat de
2n, 3r i 4t).

Dates i Horaris:
De dilluns 15 a divendres 19 de juliol de 2019.
•

Si es realitza presencialment a la Secretaria, l’horari és de 09.00 a 14.00 h.

•

Si es fa mitjançant correu electrònic, el límit per al lliurament de la matrícula és divendres dia 19
de juliol, a les 14.00 h.

•

Si es duu a terme a través de l’aplicació CodexPRO, l’horari és de manera ininterrompuda de les
9.00 h de dia 15 fins a les 23:59 h de dia 19 de juliol de 2019.

3. Matrícula Presencial:
DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR
Documentació que s’ha de descarregar, imprimir i lliurar obligatòriament:
-

El currículum del pla d’estudis corresponent al curs o cursos a realitzar que es troba a l’apartat de
la pàgina web Matrícula 2019-2020.

-

El full d’assignatures optatives.
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4. Matrícula Online a través de Codex PRO:
Aquesta opció és la més ràpida, ja que l’alumnat evita les possibles cues a la Secretaria, així com
perdre l’oportunitat d’inscriure’s als diferents grups d’assignatures amb els horaris desitjats,
especialment els grups de les matèries optatives, els ràtios de les quals són reduïts.
Per fer la matrícula per Internet, cal seguir les següents passes:
a) Accedir al programa CodexPRO, seguint aquesta ruta del web del Conservatori:
www.conservatorisuperior.com / Alumnat / Consultar Expedient
Aquesta pàgina us apareixerà al navegador

I L· LUSTRACIÓ 1. C OM QUE LES VOSTRES DADES JA S ’HAN AFEGIT , NOMÉS HEU DE CLICAR SOBRE EL BOTÓ
“RECORDAR C ONTRASEÑA ”.

Si és el primer cop que hi accediu o no recordeu la contrasenya:

I L· LUSTRACIÓ 2. POSAR EL NÚMERO DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ COMPLET AMB LA LLETRA. PREMEU
“ RECORDAR CONTRASEÑA ” UNA ALTRA VEGADA.

I L· LUSTRACIÓ 3. S'ENVIARÀ UN CORREU ELECTRÒNIC A L' ADREÇA 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 DESITJAT O SPAM.
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Un cop s’ha rebut la contrasenya, generada aleatòriament, i que només coneix l’alumne, ja es pot
accedir tant a la realització de la matrícula com a la revisió de l’expedient acadèmic, notes, etc.
b) A continuació, s’ha de tornar a accedir al programa, a través de la ruta especificada en el punt (a)
d’aquest apartat, i posar directament el DNI/NIE/Passaport complet, així com la contrasenya
assignada.

I L · LUSTRACIÓ 4. PER ACCEDIR A REALIZAR LA MATRÍCULA, S 'HA DE CLICAR SOBRE EL BOTÓ “HE LEÍDO LAS INSTRUCCIONES DE
LA ...”

I L · LUSTRACIÓ 5. APAREIX EL NOM DE L 'ALUMNE . PER ACCEDIR A FER LA MATRÍCULA , CLICAR SOBRE L 'ESPECIALITAT O ITINERARI (EN
AQUEST EXEMPLE "SAXÒFON JAZZ ")
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I L · LUSTRACIÓ 6. E N CADA CAS EN PARTICULAR APAREIXERÀ SELECCIONADA , PER DEFECTE , L 'ESPECIALITAT I L ' ITINERARI DE
L ' ALUMNE .

I L · LUSTRACIÓ 7. MARCAU LES ASSIGNATURES QUE HEU DE CURSAR , TAL COM VENEN AL PLA D ’ESTUDIS QUE ES TROBA A LA PÀGINA
WEB DEL CONSERVATORI . ELS ALUMNES DE 1R ESTEU OBLIGATS A MATRICULAR -VOS DELS 60 CRÈDITS QUE CONFORMEN EL PRIMER
CURS .
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I L · LUSTRACIÓ 8. UN COP S 'HAN SELECCIONAT LES ASSIGNATURES , VE EL PROCÉS DE PAGAMENT .
•

A PRECIO POR CRÉDITO, si no compliu cap dels requisits exposats per tal d’obtenir descompte
de matrícula, no heu de marcar res. Heu de tenir en compte que si marqueu alguna de les
possibilitats, ho heu de demostrar amb el corresponent document original o compulsat a la
Secretaria del Centre. Si no, la matrícula serà NO VÀLIDA i quedarà anul·lada.

•

A APERTURA DE EXPEDIENTE, surt també marcat per defecte a tots els alumnes de 1r any de
l’especialitat en la qual es matricula, independentment de si fa una especialitat o més.

•

A SEGURO ESCOLAR, actualment surten marcades 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 l’edat de l’usuari, tan sols seleccionarà un dels dos camps.

•

A SERVICIOS GENERALES, no s’ha de marcar res.

•

A PAGOS, es pot seleccionar si el pagament és FRACCIONAT o ÚNIC:
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
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dia 1 al 15 de desembre de 2019. Si el pagament no es duu a terme en les dates
establertes, es donarà de baixa la matrícula.
o
•

•

ÚNIC: 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

Codi de barres (el pagament es farà als caixers de CaixaBank o a través de l’enllaç que
surt sobre aquest codi i que es pot veure a la imatge de sota) Es recomana utilitzar
aquest sistema, per tal d’evitar errades i així poder saber, des de la Secretaria,
que el pagament s’ha realitzat correctament.

o

Amb targeta de crèdit/dèbit de manera presencial a secretaria.

Un cop fet el procés, informar a la Secretaria del CSMIB per correu electrònic
(administracio5@fesmae.com)

5. Matrícula Online per correu electrònic:
1. Descarregar-se el Pla d’estudis, corresponent al curs o cursos de les assignatures que
pertoquin fer, i emplenar, marcant amb una X, les assignatures que es vulguin realitzar.
2. Descarregar-se el full d’assignatures optatives i emplenar amb una X les assignatures a les
quals es volen apuntar (LES INDICACIONS DE LES OPTATIVES ES TROBEN AL PUNT 6).
3. Enviar els documents escanejats per correu electrònic. S’ha d’indicar la intenció de matricularse, pel que fa al curs acadèmic 2019-2020, al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears. També, s’ha d’indicar si el pagament serà únic o amb dos terminis.
4. El personal d’Administració 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 la Secretaria). De
manera que, si estau interessats amb una optativa en concret de ràtio reduïda, tal vegada,
els alumnes que realitzen la matrícula mitjançant el CodexPRO, ja hagin ocupat totes les
places quan des de secretaria es pugui accedir.
5. Un cop la matrícula s’ha realitzat, l’alumne rebrà (des de la Secretaria i mitjançant correu
electrònic) el resguard de matrícula. Aquest, s’haurà de retornar signat pel titular o, en el cas
que sigui menor d’edat, pel pare, la mare o el tutor legal. També, s’haurà de lliurar directament
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a la Secretaria del Centre, o per correu electrònic (administracio5@fesmae.com) el comprovant
de la transferència bancària o el rebut de l’ingrés.

6. Optatives
Al web del Conservatori Superior es troben les optatives amb els diferents horaris i el nombre màxim
d’alumnes per assignatura, així com una breu descripció de cadascuna.
La seva oferta està condicionada al nombre de matrícules. Per tant, si la matriculació no arriba al
mínim establert, l’assignatura es cancel·larà.

7. Modificacions de la matrícula
S’estableixen les següents dates:
•

30 de setembre, 1 i 2 d’octubre SOL·LICITUDS per escrit a la Secretaria del CSMIB, amb les
assignatures que es volen modificar i/o afegir.

•

El 3 i 4 d’octubre es faran les resolucions, per part del secretari acadèmic. Les sol·licituds es
resoldran i es comunicaran personalment per correu electrònic corporatiu(*). Aquelles
sol·licituds que s’hagin resolt favorablement, s’hauran de formalitzar a la Secretaria.

•

Els dies 7 i 8 d’octubre es faran les modificacions de matrícula presencialment a la Secretaria.

La FITXA d'estudiant haurà d'emplenar-se i lliurar-se a la Secretaria del Centre, abans del 30 de
setembre de 2019.
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 telèfon 971 498 935 o a administracio5@fesmae.com
(*)Tot l’alumnat del centre té un correu corporatiu nomillinatges@conservatorisuperior.com. Els nous
alumnes rebran un correu de Microsoft Online amb les instruccions per activar-lo. Tots els comunicats
del centre, a partir d’aquest moment, es faran a aquest e-mail de l’alumnat.

Lliurament de sol·licituds de CONVOCATÒRIES DE GRÀCIA. Termini: dies 11 i 12 de juliol de 2019.
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. 9 d’octubre, a les 14:00 h.
A partir d’aquest moment, ja no es permetran més modificacions de la matrícula, a excepció de les
establertes a les instruccions per als ensenyaments artístics superiors, per a l’any acadèmic 2019-2020,
publicades al BOIB núm. 78 de 13 de juny de 2019.
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EXEMPCIONS I REDUCCIONS DELS PREUS PELS SERVEIS
ACADÈMICS
Si una persona compleix els requisits per acollir-se a més d’un dels set supòsits d’exempció o reducció
dels preus pels serveis acadèmics 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 compleix els requisits
exigits per la legislació actual, pot gaudir dels descomptes següents:
A.1 - 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 100% de les quotes corresponents als serveis generals,
assegurança i, si escau, a l’obertura d’expedient.
A.2 - Família nombrosa de categoria general:
Aquest alumnat gaudeix d’una reducció del 50% 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 50% 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 5% de l’alumnat matriculat a una assignatura en un
mateix curs acadèmic.

D – Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%:
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
corresponent a l’exercici anterior (s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne i
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els altres fills, més el mateix alumne, 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 l’alumne

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

75%

De 15.001 a 25.000 €

65%

De 25.001 a 35.000 €

50%

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 % en els
preus en primera matrícula. Per beneficiar-se’n, han de presentar un certificat 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.
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
F - Persones que hagin estat víctimes 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 l’alumne corresponent a l’exercici anterior.
(S’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne i els altres fills, més el mateix
alumne, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges de bonificació
segons la renda són els següents:
Renda per càpita familiar de l’alumne

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70%

De 15.001 a 25.000 €

50%

De 25.001 a 35.000 €

30%

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 víctimes 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 corresponent a
l’exercici anterior. (S’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne i els altres fills,
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més el mateix alumne, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €.) Els percentatges
de bonificació segons la renda són els següents:
Renda per càpita familiar de l’alumne

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70%

De 15.001 a 25.000 €

50%

De 25.001 a 35.000 €

30%

A partir de 35.001 €

Sense bonificació

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 l’alumne/a corresponent a l’exercici anterior. El percentatge
de bonificació segons la renda és el següent:
Renda de l’alumne

Bonificació del preu per crèdit

Fins a 15.000 €

70%

De 15.001 a 25.000 €

50%

De 25.001 a 35.000 €

30%

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'EDUCACIÓ
1. Condicions alumnes sol·licitants de beca
En el moment de formalitzar la matrícula, els alumnes sol·licitants d’una beca han d’abonar la
totalitat 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 Ministerio de
Educación y Formación Profesional. No existeix cap altra possibilitat que no sigui online.

Un cop fet aquest tràmit, el web del Ministeri expedirà un resguard que s’ha imprimir i guardar com
a justificant de la sol·licitud. Després d’aquesta passa, NO cal que es lliuri cap documentació en el
Conservatori. Únicament, i en el cas que es requereixi expressament, s’haurà de lliurar la
documentació sol·licitada al Servei de Beques de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer del Ter,
16 – Edifici “Alexandre Rosselló i Pastors” Torre A. 07009 - Polígon Son Fuster. Palma - Telèfon 971 177
558).

Palma, 19 de juny de 2019

El Secretari acadèmic

Javier Mut Palmer
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ANNEX I - REQUISITS DE MATRÍCULA.

La matrícula, menys quan per motius d’expedient acadèmic no sigui possible, ha de tenir un mínim de
48 crèdits i un màxim de 72.

En les assignatures semestrals amb ràtio superior a 1:1
•

Si el primer i segon semestres no estan superats, és obligatori matricular-se d’ambdós, sense
possibilitat de matricular-se de cap altre nivell superior.

•

Si el primer semestre no està superat i el segon semestre està aprovat, és obligatori
matricular-se únicament del 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, és obligatori
matricular-se únicament del segon semestre, sense possibilitat de matricular-se de cap altre
nivell superior.

En les assignatures semestrals amb ràtio 1:1
•

Si el primer i segon semestres no estan superats, és obligatori matricular-se d’ambdós, sense
possibilitat de matricular-se de cap altre nivell superior.

•

Si un dels dos semestres no està superat, és obligatori matricular-se d’aquest semestre i del
primer 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
•

Per poder-se matricular d’Harmonització i arranjaments s’ha de tenir aprovada l’assignatura de
Pràctica harmònica-contrapuntística IV.

•

Per a poder-se matricular de Composició aplicada s’han de tenir aprovades les assignatures de
Pràctica harmònica-contrapuntística IV i anàlisi IV.

Especialitat de Composició
•

Per a poder-se matricular de Fuga s’ha de tenir aprovada l’assignatura de ContrapuntComposició IV.

•

Per a poder-se matricular de composició V s’han de tenir aprovades les assignatures de
Contrapunt-Composició II i Harmonia-Composició II.

•

Per poder-se matricular de Composició VII s’han de tenir aprovades les assignatures de
Contrapunt-Composició IV i Harmonia-Composició IV.
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