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Calendari per a la inscripció i realització  
Proves d'accés   

 
Ensenyaments Professionals 

 

1. La primera convocatòria anual de les proves d'accés, tant al primer curs com a un curs 

diferent del primer, es regirà segons el següent calendari: 

a) Inscripció: des de les 09.00 hores de l'1 de juny fins a les 15.00 hores del 9 de juny de 

2020. 

b) Realització de la prova: de l'1 de juliol al 10 de juliol de 2020. 

 

2. La segona convocatòria anual tindrà el següent calendari: 

a) Inscripció: des de les 09.00 hores del 15 de juliol fins a les 15.00 hores del 21 de juliol 

de 2020. 

b) Realització de les proves: del 3 al 18 de setembre de 2020. 

La inscripció a les proves d'accés tant a primer curs com a cursos diferents del primer dels 

ensenyaments professionals es realitzaran, exclusivament, de manera telemàtica a través del 

següent enllaç: 

Inscripció Ensenyaments Professionals 
 
 

Publicació llistes provisionals:  15 de juny per a la primera convocatòria 
27 de juliol per a la segona convocatòria 

 
Els candidats exclosos disposaran de tres dies hàbils per a poder esmenar la causa que haja motivat 

la seua exclusió. Així mateix, els candidats que hagen detectat errors en les seues dades hauran 

de comunicar-ho a la secretaria del centre per escrit en el mateix termini, per a la seua correcció. 

Les reclamacions, en el seu cas, es dirigiran al director del conservatori. 

Publicació llistes definitives:  19 de juny per a la primera convocatòria 

31 de juliol per a la segona convocatòria 

 

Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a 

documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el conservatori o 

conservatoris on desitgen realitzar les esmentades proves, assumint les condicions en referència a 

la veracitat de tota la documentació enviada. 

A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova, o en el seu cas, mares/pares o tutors legals 
d'aquests, hauran de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada 
del procés telemàtic, juntament amb tots els originals de la documentació, el dia de l'examen 
(per a poder ser acarada pel personal del conservatori).  
 
 

Més informació 

http://www.conservatori.es/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17074
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3325.pdf

