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DIFERENZAS ENTRE OS ESTUDOS DA ESCOLA E 
DO  

CONSERVATORIO 
Conservatorio ( grao elemental) 
Catro cursos 
Estudos regrados 
Dúas sesións semanais de linguaxe musical 
Unha de E.A.V. 
Unha de instrumento 
Ao remate do grao elemental, non se acada titulación 
alguna. 
Certificación académica de ter superado o grao ele-
mental. 
Profesores titulados. 
Proba de acceso a grao profesional 
Un curso por ano 
Límite de permanencia no grao elemental (cinco anos, 
seis en casos excepcionais) 
Máximo dous anos nun curso 
No caso de traslado a outro conservatorio, matricula 
viva. 
Escola de Música (nivel elemental) 
Catro cursos 
Estudos non regrados 
Dúas sesións semanais de linguaxe musical 
Unha de E.A.V. 
Unha de instrumento 
Ao remate do grao elemental, non se acada titulación 
alguna. 
Certificación académica dos estudos realizados 
Profesores titulados. 
Proba de acceso a grao profesional 
Pode facer dous cursos no mesmo ano, se así o deci-
den os profesores 
Flexibilidade de permanencia no centro e en anos por 
curso 
No caso de traslado a outro centro, proba de acceso 
no centro ao que se traslade. 

 

O Conservatorio Profesional de Música da Es-
trada, somos o centro público de ensinanzas mu-

sicais  de referencia na bisbarra, onde se poden 

cursar os estudos oficiais de música. 

 A nosa actividade ten como principal obxectivo 

desenvolver e potenciar as capacidades musicais 

dos nosos alumnos/as, favorecendo  a expresión 

persoal e de comunicación. 

Na actualidade contamos con case 200 alumnos 

nas distintas especialidades e nos diferentes ni-

veis, que abarcan aos que se inician na especiali-

dade ata os que acadan a titulación de músicos 

profesionais. 

Ao longo do curso poderán participar nas audi-

cións e concertos que os profesores preparan pa-

ra o alumnado e o público en xeral, nelas poderán 

amosar os seus progresos de forma individual ou 

a través de agrupacións instrumentais variadas. 

 

Como director deste centro, só podo alentar a to-

das e todos aqueles que teñades a  inquedanza 

por aprender a tocar un instrumento musical, xa 

que non só poderedes acadar unha saída profe-

sional senón que favoreceredes a vosa creativida-

de e desenvolvemento intelectual. 

 

Javier Comesaña Pereira 



CALENDARIO 
 

Probas de aptitude ao 1º curso de Grao Ele-
mental*:  
 Prazo de inscrición: do 6 ao 10 de xuño, 
(pódese cubrir e descargar o impreso dende a pá-
xina web) 
 Proba instrumental/ teórica, 22 de xuño a 
partires das 17:30h 
 
Probas de acceso ao 1º curso de Grao Profe-
sional*: 
 Prazo de Matrícula do 6 ao 10 de xuño 
(pódese cubrir e descargar o impreso dende a pá-
xina web) 
 Probas instrumentais, 15 e 16 de xuño a 
partires das 18:00h 
 Proba teórica, 17 de xuño a partires das 
17:30h 
 
Período de Matrícula  
 Dende o 1 ao 22 de xullo(ambos inclusive) 
 
Probas de acceso ao 2º curso e posteriores de 
Grao Elemental*:  
 Prazo de inscrición:Do 1,2 e 5 de setembro 
 Proba instrumental: 6 setembro 
 Proba teórica: 7 de setembro 
Probas de acceso 2º curso e posteriores de 
Grao Profesional*: 

 Prazo de matrícula: 1, 2 e 5 de setembro 
 Proba instrumental: 8 de setembro. 
 Proba teórica: 9 de setembro. 

  
Prazo de Matrícula: 
 Dende o 12 ao 16 de setembro (ambos in-
clusive) 
 
*Sempre que haxa prazas nesa especialidade 

Conservatorio Profesional de Música - Escola de Música Municipal da Estrada 

INFORMACIÓN GRAO ELEMENTAL 
 

Para poder matricularse en 1º curso de GRAO ELE-
MENTAL, o alumno/a terá que ter cumpridos ou cum-
prir 8 anos nese ano natural. 
 
Deberá de realizar unha proba de aptitude, gratuíta, 
que será valorada polos profesores con fin de axudar 
a decidir que especialidade se axusta máis as súas 
características. 
 
Se o aspirante quere acceder a unha determinada 
especialidade, convocaráselle a facer a proba de apti-
tude sempre que haxa prazas libres nesa especialida-
de. 
 
O prazo de matrícula estará aberto dende o 1 ao 22 
de xullo 
 
O importe para o curso completo, incluídos as taxas 
por servizos xerais e primeira inscrición, será de 
252,47€*, que se poderán aboar todo xunto ou en 
dous prazos, un do 60% (151,48€*) en xullo e outro 
do 40% (100,99€*) en xaneiro. 
 
As materias que cursarán serán as de Linguaxe Mu-
sical, (dúas sesións á semana), Educación Vogal e 
Auditiva (unha sesión á semana) e o instrumento 
asignado (unha sesión á semana).  
 
Os horarios estableceranse no mes de setembro. 
 
Ao remate do grao elemental (4 anos), poderá facer a 
proba de acceso a grao profesional (6 anos), pero 
non acadará titulación algunha ata superar este últi-
mo.  
 
Poderá solicitar unha certificación dos estudos cursa-
dos. 

INFORMACIÓN GRAO PROFESIONAL 
 

Para poder acceder a 1º de GRAO PROFESIONAL, 
o alumno/a deberá matricularse e superar unha pro-
ba de acceso, con un importe de 74,26€* que será 
avaliada polos profesores e dictaminarán que o as-
pirante reúne as condicións esixidas para o seu in-
greso. 
 

Pode consultar unha relación de obras orientativas, 
na nosa páxina web: 
www.conservatoriodemusica.aestrada.com  
 

O importe para o curso completo, incluídos as cuo-
tas por servizos xerais e primeira inscrición, será de 
475,26€*, que se poderán aboar todo xunto ou en 
dous prazos, un do 60% (285,16€*) en setembro e 
outro do 40% (190,1€*) en xaneiro. 
 

INFORMACIÓN  INICIACIÓN 
 

O período de INICIACIÓN, corresponde a nenos/as 
con  idades comprendidas entre os 4 e 7 anos. 
Asistirán ás asignaturas de Música e Movemento e 
Práctica Instrumental, que será de unha hora a 
semana para cada unha delas. 
 

Non se formalizará a matrícula a nenos/as de 4 e 5 
anos (1º e 2º de INICIACIÓN), cando o número de 
solicitudes non alcance un mínimo para facer grupo. 
 

Os nenos/as que se matriculen en 3º ou 4º de INI-
CIACIÓN (6,7 anos), ó longo do curso farán  unhas 
probas cos distintos instrumentos, co fin de valorar 
cal deles se adapta mellor a súas cualidades, e así 
poder cursar esa especialidade ao ano seguinte 
 

O importe para o curso completo, incluídos as taxas 
por servizos xerais e  primeira inscrición, será de 
252,47€*, que se poderán aboar todo xunto ou en 


