INSTRUCIÓNS PARA

Conservatorio Profesional de Música de Ourense
Rúa Pablo Iglesias s/n
32004 - Ourense
tlf. 988391047- fax 988391971
cmus.ourense@edu.xunta.es
AS INSCRICIÓNS NAS PRÓBAS DE ACCESÓ A
www.conservatoriourense.org

1º DE GRAO ELEMENTAL E A 1º DE GRAO PROFESIONAL

A inscrición para as probas de acceso de xuño, tanto a 1º curso de Grao Elemental como a 1º
curso de Grao Profesional realizarase a través de Internet. A aplicación para realizar as inscricións
estarán activas na páxina web do centro nos períodos previstos para a matrícula, que lembramos que
son os seguintes:
 1º Grao Elemental: do luns 20 de maio a partir das 9:00 da mana e ata o venres
24 de maio ata as 14:00 horas. A partir dese momento non se poderá rexistrar
ningunha solicitude máis de inscrición.
 1º Grao Profesional: do luns 27 de maio a partir das 9:00 da mana e ata o
venres 31 de maio ata as 14:00 horas. A partir dese momento non se poderá rexistrar
ningunha solicitude máis de inscrición.

Neses prazos establecidos poderán acceder á aplicación do seguinte xeito:

1)

Dende

calquera

ordenador,

visitando

a

páxina

web

do

conservatorio:

www.conservatoriourense.org. Accederán a esta pantalla e dende aí deberán facer “clic” no botón que
se mostra na seguinte imaxe:
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A continuación apareceralles a páxina na que deberán seleccionar que tipo de inscrición
desexan facer máis as instrucións precisas para realizala correctamente e inmediatamente despois
poderán cubrir o formulario correspondente con todos os datos que se lle soliciten.

2) Dende o seu teléfono móbil, deberán acceder igualmente nun navegador web á páxina do
conservatorio: www.conservatoriourense.org e dende alí facer “clic” nos seguintes enlaces:

E despois…

A continuación apareceralles a páxina na que deberán seleccionar que tipo de inscrición
desexan facer máis as instrucións precisas para realizala correctamente e inmediatamente despois
poderán cubrir o formulario correspondente con todos os datos que se lle soliciten.

Se teñen calquera dúbida o problema relacionado con estas cuestións, non dubiden en poñerse
en contacto co Centro. Lembramos que non se aceptará ningunha inscrición fora dos prazos establecidos
e que aparecen claramente reflectidos nestas instrucións.

