
         

CIRCULAR  INFORMATIVA PARA OS ALUMN@S QUE SE 

PRESENTAN AS PROBAS DE ACCESO A 1º CURSO DE 

GRAO PROFESIONAL 

De acordo co establecido na Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa sobre a realización das probas de acceso ao curso 

académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e 

de danza e según as aclaracións desta orde do Subdirector Xeral de Aprendizaxe 

Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial:   

 

  As probas de acceso desenvolveranse a través da modalidade NON PRESENCIAL 

 as probas de acceso, realizaranse o luns 22 e o martes  23 de xuño 

 TRIBUNAIS: 

Especialidade de Violín:  Elena Domínguez Rodríguez     

      Alejandro Martínez Ares 

Especialidade de Guitarra: Jesús Dopazo Amorín      

                  Alejandro Martínez Ares 

Especialidade de Piano:  Roberto Seara Abad         

   Alejandro Martínez Ares 

Especialidade de Saxofón: Esmeralda Marra López 

    Alejandro Martínez Ares 

 

Especialidade de clarinete: Mª José Rodríguez Carrera  

     Alejandro Martínez Ares 

 

Especialidade de Trompeta: Eliseo Penín Rodríguez         

             Alejandro Martínez Ares 

 

Especialidade de Frauta traveseira: Nieves Llopis Tormo 

     Alejandro Martínez Ares        

 

 

 

 

 

 

 



AS PROBAS CONSISTIRÁN:  

1ª PROBA: Interpretación de tres obras SIN acompañamento musical e non será 

necesario a interpretación de memoria. 

O aspirante deberá enviar ó correo do conservatorio 

cmus.profesional.xinzo@edu.xunta.es as GRAVACIÓNS DE VIDEO das tres obras. Os 

aspirantes achegarán unha única toma de cada movemento de cada obra, pero 

sempre realizando unha interpretación continua de cada movemento ou obra. 

 

En todos os videos ten que ser recoñecible o alumn@. 

 

Ditas gravacións terán que ser enviadas ó correo do conservatorio antes das 16:00 

horas do día 22 de xuño de 2020. 

 A comunicación das notas será a partir do luns ás 20:00h.  

2ª PROBA: Consistirá exclusivamente nun exercicio conxunto de lectura rímica e 

entoación. Para esta proba os aspirantes únicamente poderán achegar unha toma de 

realización do exercicio, na que se faga unha continua execución do mesmo. O 

alumno tamén deberá ser recoñecible na grabación. 

O tribunal enviará a proba a todos os alumn@s o luns,   día 22 ás 16:00h así como 

tamén será colgada na web do concello. 

A gravación terá que ser enviada ó correo do conservatorio antes das 16:00 horas do 

día 23 de xuño de 2020. 

A comunicación das notas desta proba e as finais será a partir do martes  ás 20:00h. 

* Para superar  estas probas de acceso ó grao profesional é necesario aprobar as dúas 

partes das probas.  

* A proba de instrumento vale un 70% e a proba conxunta de lectura e entonación un 30% 

da nota final.  

* Aqueles alumnos que suspendendo as probas de instrumento desexen facer a 2ª proba 

están  no seu dereito  aínda que xa  non poden acceder ó grao profesional (polo explicado 

no punto primeiro deste apartado)  

* A falta de envío das gravacións nos plazos establecidos  suporá a perda da correspondente 

convocatoria. 

      A DIRECCIÓN DO CONSERVATORIO 

 

Consultas e información:  

Teléfono:600435655    Correo eléctrónico: cmus.profesional.xinzo@edu.xunta.es 

mailto:cmus.profesional.xinzo@edu.xunta.es

