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Inscripció a les proves d’accés de l’ESMUC a l’ombra del Covid-19

 Enguany, les proves tindran lloc a partir del 25 de juny, amb el seguiment de les mesures de 

seguretat necessàries decretades per l’alerta sanitària del Covid-19.

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) porta a terme la inscripció en línia de les proves

d’accés fins el  dimecres 3 de juny. Enguany les proves, que es faran a partir del 25 de juny a les

instal·lacions del centre, es realitzaran amb les mesures de seguretat i prevenció dictaminades per

les autoritats sanitàries i el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

L’ESMUC està fent un gran esforç de coordinació i planificació, com tota el sector educatiu, perquè el

dia  que  comencin  les  proves  d’accés,  l’escola  estigui  perfectament  preparada  per  acollir  als

candidats.  La  direcció  i  els  serveis  de l’escola,  treballant  en equip,  han dissenyat  uns  protocols

d’actuació per  coordinar  els  accessos,  els  moviments  interns,  els  espais  necessaris  i  la  mateixa

realització dels diferents exercicis de les proves. Tot s’ha pensat sota una rigorosa òptica que premia

les mesures necessàries per desenvolupar aquests exàmens amb la màxima seguretat.

Els candidats i candidates que s’inscriuen reben tota la informació necessària sobre les mesures de

protecció adoptades, perquè puguin realitzar les proves seguint el protocol establert. Per exemple,

ells mateixos hauran de portar el seu propi material d’escriptura. Aquest any, i a causa d’aquesta

situació extraordinària, la durada dels exercicis també s’adaptarà a les mesures decretades.

Les persones que prevegin alguna dificultat de desplaçament per a presentar-se a les proves d’accés

per causes derivades de l’alerta sanitària han de contactar amb l’escola i exposar la seva situació a

través del correu secretaria.academica@esmuc.cat,

Inscripció i oferta de places

Els interessats en accedir al Títol Superior de Música que ofereix l’ESMUC en les seves diferents

especialitats tenen de temps fins el dimecres 3 de juny per realitzar la inscripció a les proves que es

faran  a  partir  del  25  de  juny.  Enguany,  com  a  novetat,  es  presenta  la  doble  titulació  de

Matemàtiques  i  Música,  que  es  fa  en  col·laboració  amb  la  Facultat  de  Matemàtiques  de  la

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Per aquest pròxim curs l’escola ofereix un total de 156 places repartides entre les 12 especialitats

que imparteix, comptant l’última incorporació, la doble titulació de Matemàtiques i Música.

Cada any,  prop de 500 persones s’inscriuen i  participen en les proves d’accés de l’ESMUC. Les

especialitats  que  compten  amb  més  places  disponibles  són  les  quatre  d’Interpretació  i  la  de

Pedagogia.
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Especialitats i modalitats que s’ofereixen:

 Interpretació Música Clàssica i Contemporània (59)

 Interpretació Jazz i Música Moderna (22)

 Interpretació Música Antiga (11)

 Interpretació Música Tradicional (9)

 Composició (8)

 Direcció (4)

 Musicologia (8)

 Pedagogia (22)

 Producció i Gestió (4)

 Sonologia (4)

 Matemàtiques i Música (5)

                   

Més informació:
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