
CALENDARIO FIN DE CURSO 2018/2019

Mes de maio / xuño.                  Exames finais

31 de maio Remate das clases no seu horario habitual.

Semana do 20 ao 24 de maio Exames finais para alumnado de 6º curso de Grao Profesional ou que 
estea a cursar 2º de bacharelato.

Semana do 10 ao 12 de xuño Exames finais, para alumnado de 4º e 5º curso de Grao Profesional

Semana do 3 ao 7 de xuño Exames finais para o resto de alumnado do Conservatorio e da Escola de 
Música

13 de xuño Entrega de boletíns de notas

Do 17 ao 21 de xuño Reclamacións

Probas de acceso a 1º curso de Grao Profesional

Do 10 ao 14 de xuño Prazo de matrícula. (Recoller impreso en secretaría ou descargalo da web)

17 de xuño Probas instrumentais

18 de xuño Proba teórica

Proba e aptitude a 1º curso de Grao Elemental

Do 31 de maio ao 14 de xuño Prazo de inscrición. (Recoller formulario en secretaría ou descargalo da web)

25 de xuño Proba instrumental/teórica.

Do 1 ao 19 de xullo Prazo de matrícula para o curso 2019/2020

19 – 20 xuño Festival fin de curso. Teatro Principal

Mes de setembro

2 – 3 de setembro Exames de recuperación

Probas de acceso a 2º e posteriores de Grao Elemental

2 – 3 de setembro Prazo de matrícula

4 de setembro Proba instrumenal

5 de setembro Proba teórica

Probas de acceso a 2º e posteriores de Grao Profesional

2 – 3 de setembro Prazo de matrícula

4 de setembro Proba instrumenal

5 de setembro Proba teórica

Matrículas

Do 9 ao 13 de setembro Prazo de matrícula para os que superaron as probas e os exames de 
recuperación.

Do 2 ao 13 de setembro Prazo de matrícula para alumnado de iniciación de nova incorporación.
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