
DATAS DO CURSO 2019/20 
E PROBAS DE ACCESO CURSO 2020/21

CALENDARIO FIN DE CURSO E MATRÍCULAS:
Fin da actividade lectiva 29 de maio
Avaliación final 6º GP e alumnos que cursan 2º de Bacharelato 21 de maio
Avaliacións finais 3 de xuño
Entrega das cualificacións A partir do 4 de xuño 
Matrícula curso 19/20 (alumnos/as aprobados/as en xuño) Do 10 ao 19 de xuño

INICIACIÓN
Por motivos de seguridade, neste momento non se ofeta a actividade. Según evolucione a situación sanitaria poderase
ofertar en setembro.
As familias interesadas que desexen recibir información poden enviar un correo de contacto a dirección de correo do
conservatorio: conservatorio@culleredo.es 

ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL (curso 2020-2021)
Reunión informativa sobre a proba de acceso a 1º de grao elemental 30 de xuño ás 18:30h.no Auditorio
Inscrición para o acceso a 1º GE Do 15 ao 26 de xuño

Publicación de admitidos. 30 de xuño 
Probas acceso a 1º GE Do 1 ao 4 de setembro 
Publicación dos resultados da proba de acceso O 8 de setembro
Adxudicación de prazas de 1º GE (Reunión) O 14 de setembro 
Prazo de matrícula para os alumnos/as que obtiveran praza Do 15 ao 17 de setembro

ACCESO A 2º, 3º E 4º DE GE (curso 2020-2021)
Inscrición para o acceso Do 15 ao 26 de xuño 

Publicación de listaxes de admitidos para as probas de acceso 30 de xuño
Probas de acceso Do 1 ao 4 de setembro
As actas publicaranse ao rematar a proba 
Prazo de matricula para os que obtiveran praza Do 7 ao 9 de setembro

ACCESO A 1º DE GRAO PROFESIONAL (curso 2020-2021)
Inscrición para o acceso a 1º GP Do 4 ao 10 de xuño
Publicación de admitidos. Datas e horarios das probas 11 de xuño 
Probas de acceso a 1º de GP Do 16 ao 22 de xuño
As actas publicaranse ao rematar a totalidade da proba 
Matrícula para os alumnos/as que obtiveran praza Do 23 ao 30 de xuño

ACCESO A 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DE GP(curso 2020-2021)
Inscrición para o acceso Do 15 ao 26 de xuño  

Exposición de listaxes de admitidos para as probas de acceso 30 de xuño
Probas de acceso Do 1 ao 8 de setembro
As actas publicaranse ao rematar a totalidade da proba 
Prazo matrícula para os que obtiveran praza 9 de setembro

RECUPERACIÓN  EN SETEMBRO DE MATERIAS PENDENTES CURSO 2019-2020
Exames de recuperación Do 1 ao 2 de setembro
Prazo de matrícula curso 20/21 para os alumnos que tiveran que 
recuperar materias

Do 3 ao  4 de setembro

Atención ao público en horario de mañá de 9:00 a 14:00 horas con cita previa no edificio do Conservatorio Municipal
O  Conservatorio  Municipal  de  Culleredo  resérvase  o  dereito  de  facer  os  cambios  necesarios  por  cuestións
organizativas ou de forza maior.

A Xefatura


