
PROVES D’ACCÉS 2021 
ENSENYAMENT PROFESSIONAL 

PRIMERA CONVOCATÒRIA 

 
 
 
 

 
 

 
 

Publicació dels continguts i els criteris d’avaluació sobre els quals versaran les proves: 
Aquesta informació es troba en la pàgina web del centre, www.conservatorimestregoterris.com , 
en l’apartat prova d’accés, ensenyaments professionals. 

 
 

Termini d’inscripció: del 10 al 18 de maig 
 

 
 

Documentació a entregar per a la inscripció 
 

a) Sol·licitud d’inscripció impresa. (link de l'imprés) 
b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen. 
c) Còpia del DNI. 
d) En cas d’alumnat menor de 12 anys (complits al 2021), autorització expressa de la direcció 

del Centre per a l’accés als ensenyaments. 
e) En cas d’alumnat major de 18 anys (complits al 2021), autorització expressa de la dirección 

del Centre per a l’accés als ensenyaments. 
f) En cas d’estar en qualsevol situació que done dret a la bonificació o exempció de la taxa, 

haurà d’aportar original i còpia dels documents que ho acrediten (llibre de família nombrosa 
o certificat que acredite el tipus i grau de discapacitat). 

 
 

Nota: Atesa la normativa vigent, en el cas de famílies on els progenitors no estiguen convivint per 
motius de separació, divorci o situació anàloga, hauran d’aportar sol·licitud d’inscripció signada 
pels dos progenitors. 

 
 

Import de les taxes 
 

L’import de les taxes d’examen és de 55,15 €. El pagament es podrà efectuar al centre (amb 
targeta bancària) o efectuant l’ingrés en el núm. de compte: ES47/2100/7620/5222/0003/6060. 

 
BONIFICACIONS: 

 

• Beneficiaris de família nombrosa de categoria general pagaran el 50% de la taxa. 
• Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial estan exempts de pagament. 
• Sol·licitants que patisquen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, pagaran el 

50% de la taxa. 

http://www.conservatorimestregoterris.com/
https://www.conservatorimestregoterris.com/wp-content/uploads/2021/05/PRUEBA-ACCESO-2021.pdf


SEGONA CONVOCATÒRIA 

  Entrega de documentació  
Tota la documentació requerida, degudament complimentada i signada, podrà ser entregada 
mitjançant qualsevol de les opcions següents: 

•  A través del correu electrònic info@conservatorimestregoterris.com. En cas d’optar per 
aquesta modalitat, el dia de la prova, ha d’entregar a Secretaria tota la documentació 
original per a ser comprovada. 

•  De forma presencial, de 17 a 20 h a la Secretaria del centre seguint les mesures de 
contingència pertinents. 

 

Realització de les proves: 30 de juny 
 

El dia de la prova l’alumnat que es presente ha d’aportar tota la documentació original de: 
l’imprés de la inscripció, el justificant de pagament, el DNI original i aquells documents que 
Secretaria requerisca per a la seua comprovació. 

 
Nota: Recordeu que el dia de la prova els alumnes han de dur tres còpies de les obres, estudis o fragments 
que han d’interpretar. 

 
 

 

 
Termini d'inscripció: de l’1 al 9 de juliol de 10 a 13 hores. 

Realització de la prova: setembre (data pendent de determinar). 

Instruccions per a realitzar la inscripció: pròximament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacte: info@conservatorimestregoterris.com 
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