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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

 

Apertura do centro en fin de semana. Curso 2018/19. 

1. Horario de apertura do centro en fin de semana: 

Primeiro trimestre 

 Sábado 17 de novembro 10:00-14:00h  

 Sábado 24 novembro de 10:00-14:00h  

2. A orde de prioridade para solicitude de espazos en fin de semana é: 

1. Cursos. 

2. Conferencias, charlas, etc. 

3. Clases de reforzo do profesorado ao alumnado do Centro. 

4. Estudo do alumnado do centro. 

5. Estudo do profesorado. 

6. Outras peticións (a valorar). 

3. Reserva de aulas.   

3.1 Profesorado (todas as aulas) 

Solicitar ata ás 15 horas do xoves anterior ao fin de semana de estudo, no en-

lace https://goo.gl/forms/iEIOVkrQT1v4Ya2X2 ou a través da páxina web do Centro. 

Cada profesor/a poderá solicitar a reserva de aulas para impartir clases de reforzo. 

O profesorado poderá reservar aulas para o seu propio estudo, sempre e cando non 

teñan sido solicitadas nos casos 1, 2, 3 e 4. 

3.2 Alumnado (aulas con piano de cola; aula magna, A2) 

Solicitar ata ás 15 horas do xoves anterior ao fin de semana de estudo, no en-

lace https://goo.gl/forms/iEIOVkrQT1v4Ya2X2 ou a través da páxina web do Centro.  

3.3 Alumnado (resto de aulas e cabinas) 
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Poderase estudar nestes espazos solicitando o mesmo día na conserxería sempre 

e cando haxa espazos baleiros. 

Recollerase a chave na conserxería no mesmo momento de ir estudar. (Aqueles 

alumnos/as que non necesiten para o seu estudo piano, asignaráselle unha aula sen 

piano) 

É responsabilidade do alumno/a controlar o seu tempo de uso da cabina. O persoal 

de Conserxería non está obrigado a avisar do final de cada período de uso. 

Para obter a chave dunha aula ou cabina, o alumnado deberá entregar o seu carné 

de estudante do Conservatorio.  

4. RESERVA  DO AUDITORIO 

O profesorado poderá reservar tamén (nos mesmos prazos que as aulas) o auditorio 

por un máximo de hora e media (sendo esta reserva ampliable se quedase espazo 

baleiro).  

O alumnado non poderá reservar o auditorio. 

5. SOLICITUDE DE CURSOS 

Poderá reservarse calquera espazo do Conservatorio para a realización de cursos, 

seguindo o proceso de presentación e aprobación no Departamento correspondente 

e no Consello Escolar. 
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