
Nota de premsa

Les proves d'accés de l’ESMUC, presencials i amb les màximes mesures 
de seguretat

 Les proves d'accés de l'ESMUC d'aquest any convoquen 406 persones que opten a 151 
places per fer el primer curs del Títol Superior de Música.

 El candidats i candidates han rebut un correu personal amb totes les indicacions 
necessàries per realitzar les proves, l'horari concret d'accés i les qüestions relacionades 
amb el seu instrument i material necessari que podran portar.

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) realitzarà les proves d'accés d'aquest nou 
curs 2020-2021 a partir del pròxim dijous 25 de juny, marcada per la situació provocada per la 
pandèmia del coronavirus. Les proves d'accés que com cada any seran presencials es faran 
amb les màximes mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries i el departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Enguany participaran en les proves d'accés 406 
persones, que optaran a les 151 places que s’ofereixen. 

Al llarg d'aquestes setmanes prèvies, l'Escola ha dissenyat els protocols necessaris per poder 
acollir els candidats i les candidates amb les mesures de seguretat necessàries, focalitzant en 
tres àmbits principals, la seguretat de les persones, la seguretat en els espais i la seguretat en 
els equipaments.

Els participants a les proves es distribuiran pels diferents espais de l'escola amb l'aforament 
adequat de cada sala, i amb uns horaris concrets. Cada aspirant rebrà un correu electrònic 
amb indicacions sobre el dia i hora exacta de la prova, així com l'aula on es farà i les normes 
que cal seguir per poder arribar, accedir i realitzar les diferents proves. Al correu es destacarà 
especialment que els candidats/tes no podran ser-hi a l'escola abans del temps que sels ha 
assignat.

Tots i totes les participants hauran de portar el seu telèfon mòbil intel·ligent, amb la bateria 
completament carregada, amb connexió wifi, auriculars i material d’escriptura propis. Per a les
proves interpretatives també caldrà portar l’instrument. L’escola només facilitarà els 
instruments que hi haurà a l’aula i aquells que per volum no es puguin transportar.
 
 
Calendari

Els dies 25 i 26 de juny al matí començaran les proves de caràcter general i escrites, juntament 
amb la prova per a les persones que no tenen la Titulació del Grau Professional. Les proves 
específiques de l'especialitat tindran lloc des d'aquesta data i fins al 13 de juliol.

Enguany les especialitats més demandades són Clàssica i Contemporània (188), Jazz i Música 
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Moderna (124), Sonologia (20), Composició (29), Pedagogia (17) i Producció i Gestió (11). 
Podeu trobar més informació al web de l'ESMUC.
 
 
Protocols per a les proves
 
Per a la realització de les proves escrites, del 25 i 26 de juny, es preveu la presència a l’ESMUC 
d’unes 130 persones a les franges horàries de matí i tarda. Cada candidata i candidat rebrà un 
correu amb les instruccionsque caldrà seguir els dies de les proves escrites i interpretatives. En
aquests correus se’ls indica l’hora d’arribada i les indicacions per poder moure’s pel centre, 
realitzar les proves, els materials que han de portar i les especificacions per desinfectar els 
seus instruments. Els candidats i candidates no podran entrar amb acompanyats a excepció 
dels aspirants amb dificultats de mobilitat o sensorials.
 
Els serveis tècnics de l’ESMUC han dissenyat els itineraris d’entrades i sortides, i amb punts 
d’espera senyalitzats als exteriors de l’escola, amb horaris d’accés prèviament establerts, 
controlats pel personal de seguretat, per fer les acreditacions, confirmar que es 
porta mascareta i per oferir gel desinfectant. Una vegada a l’escola, tothom haurà de seguir 
les indicacions dels facilitadors de passadís per arribar al lloc de la prova, sempre mantenint la 
distància de seguretat interpersonal.
 
Posteriorment, a la sala, els i les participants hauran de seguir les indicacions dels informadors 
de la prova. Cada participant haurà de portar el telèfon mòbil carregat, auriculars, bolígrafs i 
llapis. També es recomana portar aigua i fer previsió dels àpats d’abans o després de les 
proves donat que a l’Escola no estarà permès menjar. També caldrà portar una bateria externa
carregada de mòbil i portar els mínims objectes personals imprescindibles.
 
Per a les proves interpretatives, a més, els i les participants hauran de portar el seu instrument 
i equip, com ara els micròfons, i hauran de fer la desinfecció prèvia del seu equipament amb el 
material facilitat al punt d'higiene.
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