
Datas de interese

Remate das aulas.

28 de maio

Publicación das prazas vacantes na web do conservatorio. 
Charla en liña informativa (1).

31 de maio ás 17:00 h

Reserva de praza para as xornadas de portas abertas (2).

Do 31 de maio ao 4 de xuño 

Xornadas de portas abertas. 

Do 7 ao 11 de xuño

Tramita a matrícula do conservatorio na sede electrónica. Xornadas informativas 
na Aula CEMIT (de 18:30 h a 20:00 h) (4).

Do 31 de maio ao 2 de xuño

 Proba de acceso ao 1.º curso do Grao elemental.

14 de xuño ás 17:00 h 

Elección de instrumento.

15 de xuño ás 17:00 h  

Período de matrícula oficial para todos os cursos (5).

Do 17 de xuño ao 9 de xullo 

Período de matrícula para acceso a outros curso diferentes a primeiro.

Do 30 de agosto ao 7 de setembro

Proba de acceso para outros cursos diferentes a primeiro.

8 de setembro ás 17:00 h

Período extraordinario de matrícula

Do 9 de setembro ao 24 de setembro

(1). A charla ofrecerase a través da 
plataforma Google Meet para o cal 
é necesario dispoñer dun enderezo 
Gmail. 

(2). As xornadas de portas abertas 
están suxeitas á dispoñibilidade 
horaria do profesorado. Consultar 
previamente a través do teléfono 
ou o enderezo electrónico.

(3). Para a súa realización será 
necesario cubrir unha solicitude 
que se pode descargar na web do 
conservatorio: https://concello.
betanzos.es/es/cultura-betanzos/ 
seguindo a ruta: ACTIVIDADES > 
Conservatorio de Música > SABER 
MÁIS e rexistrala por vía telemática 
na sede electrónica do Concello de 
Betanzos: https://sede.betanzos.
gal/opencms/gl/index.html 
(solicitude xeral) 

(4). Rúa Emilio Romay s/n
cemit.betanzos@xunta.gal
Tlf: 648 772 153

(5). O alumnado con praza, poderá 
descargar o impreso da matrícula 
oficial na web do conservatorio 
e formalizar a matrícula por 
vía telemática a través da sede 
electrónica do Concello de 
Betanzos (solicitude xeral).

+INFO CMuS
conservatorio@betanzos.net
981 773 696
(de 16:00 h a 21:00 h)
Rúa Cabildos, 3
15300 Betanzos

Concello de 
Betanzos

Período de matrícula para a proba de acceso ao 1.º curso do Grao elemental (3). 

Do 17 de maio ao 13 de xuño


