
Para máis información:  

Conservatorio Profesional de Música de Ourense 

Rúa Pablo Iglesias s/n 
32004 - Ourense 
Tlf. 988391047 - Fax. 988391971 
www.conservatoriourense.org         
www.facebook.com/conservatoriourense 

www.twitter.com/CmusOurense  

http://www.conservatoriourense.org/
https://twitter.com/CmusOurense


1. Recepción e visita guiada*: martes 22 e xoves 

24 de maio ás 18h no Auditorio do centro. 

Dúas sesións (a listaxe publicarase na web do 

centro o día 16 de maio) 

*NA VISITA POLO CENTRO SÓ SE PERMITIRÁ O ACCESO AO 

ASPIRANTE E UN ACOMPAÑANTE 

 
2. Sesións teórico-prácticas como achegamento 

ás ensinanzas profesionais de música (a listaxe  

dos grupos publicarase na web do centro o día 

21 de maio): 

 

3. O xoves 24 de maio ás 19 horas no Auditorio 

os aspirantes poderán ter contacto coas 

especialidades instrumentais que se imparten 

no conservatorio e desfrutar dun breve 

concerto. 

 

OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO 

Acordeón, canto, clarinete, clave, contrabaixo, 

fagot, frauta, frauta de bico, gaita galega, 

guitarra, óboe, órgano, percusión, piano, 

saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola 

da gamba,  viola, violín e  violoncello. 

COMO ACCEDER AO CONSERVATORIO? 

   Para acceder ás ensinanzas impartidas no        

conservatorio cómpre superar unha proba de  

acceso. Existen dúas convocatorias : 

 XUÑO: probas de acceso a 1º de Grao Elemental e 

1º de Grao Profesional. 

 SETEMBRO: probas de acceso a todos os cursos 

dos Graos Elemental e Profesional a excepción de 

1º. 

   Ao Grao Elemental só poden acceder nen@s de entre 

8 e 14 anos. As probas de acceso ao 1º curso do Grao 

Elemental (nas que se valoran as aptitudes musicais dos 

aspirantes pero non é preciso ter coñecementos 

previos), celébranse a mediados do mes de xuño.  

      Pola contra as probas de acceso ao 1º curso do 

Grao Profesional esixen coñecementos previos e 

constan dunha parte práctica (interpretación co 

instrumento dun programa de 3 obras de distintos 

estilos, unha delas de memoria) e doutra parte teórico-

práctica (proba de linguaxe musical:      lectura rítmica, 

entoación, teoría e ditado.) Para o acceso ao Grao 

Profesional non hai límite de idade.  

   Para acceder a calquera outro curso os aspirantes 

deberán realizar unha proba na que deberán   amosar 

coñecementos de todas as materias do   curso anterior 

ao que aspiran a entrar. Estas    probas terán lugar no 

mes de setembro. 

PRAZO DE MATRÍCULA 

   O prazo para as probas de acceso a 1º GE será do 

28 de maio  ao 1 de xuño de 2018. Segundo a 

realización da proba de acceso e a súa superación 

haberá dous prazos: XUÑO-XULLO e SETEMBRO.  

BOLETÍN DE INSCRICIÓN NA 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS  

NOME: 
 

APELIDOS: 
 

IDADE: 
 

DATA DE NACEMENTO: 
 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

DATOS PERSOAIS 

PREFERENCIAS 

MARQUE A SÚA PREFERENCIA PARA A VISITA 

GUIADA*: 
a. MARTES 22 DE MAIO ÁS 18H 

b. XOVES 24 DE MAIO ÁS 18H 

MARQUE A SÚA PREFERENCIA PARA AS 

SESIÓNS TEÓRICO-PRÁCTICAS*: 

 GRUPO A 

 GRUPO B 

 GRUPO C 

 GRUPO D 

 NON DESEXO ASISTIR ÁS SESIÓNS 
 

* TENTARASE TER EN CONTA A PREFERENCIA HORARIA, PERO POR 

CUESTIÓNS DE ORGANIZACIÓN, A DISTRIBUCIÓN FINAL 

CORRESPONDE Á ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

Grupos Días Hora 

A 5 e 6 xuño 17-17:30h 

B 5 e 6 xuño 17:30-18h 

C 6 e 7 xuño 18– 18:30h 

D 6 e 7 xuño 18:30-19h 


