
 

 
 

  CIRCULAR FIN DE CURSO                                XUÑO 2016 
 

 Avaliación alumnos/as do 6º curso do G.P.: 19 de maio. 

 Avaliación alumnos/as que cursan 2º de bacharelato : 19 de maio. 

                 
DERRADEIRO DÍA DE CLASE:  3 DE XUÑO. 
         

 ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS:  
 

o ALUMNOS DE 6º DE G.P (12.00H NA SECRETARÍA DO CENTRO)   20 DE MAIO  

Prazo de reclamacións: do 23 ao 27 de maio. 

 
o RESTO DO ALUMNADO                  10  DE XUÑO 

 
Ás 16 horas: vento madeira, vento metal, corda e percusión. 

Ás 17 horas: piano, arpa, acordeón, clave, canto e corda pulsada. 

Exporanse no taboleiro de anuncios as aulas onde se ubicará cada titor.  

Prazo de reclamacións: do 13 ao 17 de Xuño.  

 
 MATRÍCULA CURSO 2016/2017   
 

DO 4  AO 14 DE XULLO de 9.30 h a 13.00H. 
 
Este prazo de matrícula abrangue ós seguintes alumnos/as: 

 
o ALUMNOS/AS OFICIAS QUE APROBARAN TODAS AS MATERIAS NA 

CONVOCATORIA DE XUÑO. 
 

 
 IMPORTANTE  
 

Para todos os cursos existe a convocatoria extraordinaria de setembro.  

Estas probas serán ante o profesor da materia que quedou pendente de recuperar e 

realizaranse nos 5 primeiros días do mes de setembro. 

A partires do 29 de xuño publicaranse as datas e as aulas desta convocatoria extraodinaria 

nos taboleiros de anuncios do Conservatorio e na páxina web. 

Os alumnos/as con algunha materia pendente en xuño, terán un prazo de matrícula 

extraordinario en setembro despois de dita convocatoria. Non se poden matricular en xuño. 

 

 PROBAS DE ACCESO 
 

O calendario das probas de acceso ó 1º curso dos graos elemental e profesional están 

expostas no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web.  



 

 

 RECITAIS FIN DE GRAO PROFESIONAL. 
 

13 e 18 de maio.  
 
 PREMIOS FIN DE GRAO PROFESIONAL 

 
o Datas de Inscrición: 23 e 24  de maio. 

o Publicación horario das probas: 30 de maio 

o Probas: 3 de Xuño 

 
 ACTO DE GRADUACIÓN DO ALUMNADO  DE 6º GP E DO ALUMNADO DE 4 DE GE CON NEE 

 
16 DE XUÑO, AS 19:00 H  

 
 CONCERTOS FIN DE CURSO. 

Quincena cultural :do 30 de maio ao 9 de xuño 

Concerto do Club de Jazz: 18 de xuño as 19:00 h 

 
Nestes concertos intervirán os alumnos que foron seleccionados por un xurado formado por 

profesores do Centro para actuar coma solistas coas diferentes agrupacións do Conservatorio. 

Os días e os horarios das distintas actuacións estarán publicadas na páxina web do centro a 

partir do día 25 de maio.   

 

 


