
                                                 
                                                                                                         

MATRÍCULA CURS 2020/2021

Instruccions: 

1) L’alumant o el seus tutors, en cas de menors d’edat, acudiran al centre en el dia i l’hora assignats.
2) Replegaran el sobre amb la documentació a emplenar. S’han de pagar les taxes corresponents en
les entitats bancàries autoritzades. La documentació podrà ser aportada el mateix dia, o altre. Es
prega incloure tot allò indicat al sobre abans de lliurar-lo al centre.
3) L’alumnat de nou ingrés (proves d’accés de 1r d’ensenyaments professionals – juliol 2020) que
haja obtés plaça, haurà de vindre directament en el dia indicat. L’alumant que esté en llista d’espera
rebrà comunicació del centre, en cas que haja que formalitzar la matrícula.
4) La tria d'horaris de tots els cursos es farà en setembre de 2020.

- Dilluns 13/07/2020

09.30 hores: alumnat de 2n d’ensenyaments elementals (cognoms de l’A a la J)
10.00 hores: alumnat de 2n d’ensenyaments elementals (cognoms de la K a la Z)

10.30 hores: alumnat de 3r d’ensenyaments elementals (cognoms de l’A a la J)
11.00 hores: alumnat de 3r d’ensenyaments elementals (cognoms de la K a la Z)

11.30 hores: alumnat de 4t d’ensenyaments elementals (cognoms de l’A a la J)
12.00 hores: alumnat de 4t d’ensenyaments elementals (cognoms de la K a la Z)

- Dimarts 14/07/2020

09.30 hores: alumnat de 1r d’ensenyaments professionals (cognoms de l’A a la J)
10.00 hores: alumnat de 1r d’ensenyaments professionals (cognoms de la K a la Z)

10.30 hores: alumnat de 2n d’ensenyaments professionals (cognoms de l’A a la J)
11.00 hores: alumnat de 2n d’ensenyaments professionals (cognoms de la K a la Z)

11.30 hores: alumnat de 3r d’ensenyaments professionals (cognoms de l’A a la J)
12.00 hores: alumnat de 3r d’ensenyaments professionals (cognoms de la K a la Z)

- Dimecres 15/07/2020

09.30 hores: alumnat de 4t d’ensenyaments professionals (cognoms de l’A a la J)
10.00 hores: alumnat de 4t d’ensenyaments professionals (cognoms de la K a la Z)

10.30 hores: alumnat de 5é d’ensenyaments professionals (cognoms de l’A a la J)
11.00 hores: alumnat de 5é d’ensenyaments professionals (cognoms de la K a la Z)

11.30 hores: alumnat de 6é d’ensenyaments professionals (cognoms de l’A a la J)
12.00 hores: alumnat de 6é d’ensenyaments professionals (cognoms de la K a la Z)

Conservatori Professional de Música
“Josep Climent” d’Oliva

C/ Manuel de Falla, 2. 46780-Oliva
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480

e-mail: 46021782@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioliva

mailto:46021782@gva.es

