
Datas de interese

 

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

Concello de 
Betanzos


	TextoDerecha: (1). Os informes enviarannse os días 19-20 de maio a través do enderezo electrónico. (2). Para calquera aclaración o alumnado poñerase en contacto co profesor/a correspondente a través dos medios utilizados de contacto durante este curso ou asistindo ao centro acordando cita co profesor titor. (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)Tamén se pode imprimir, ou recoller no conservatorio, cubrila e rexistrala presencialmente nas oficinas xerais do concello. (4). A elección de instrumento farase por rigurosa orde de nota obtida na proba de acceso. (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).Tamén se pode imprimir, ou recoller no conservatorio, cubrila e rexistrala presencialmente nas oficinas xerais do concello. (6). O alumnado que teña pendente a materia de instrumento deberá acordar a data do exame co profesor titor.
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