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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

Calendario fin de curso 2019 

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

13 
-Límite carga de cualificacións 6º GP 
-Audicións-Exames teóricos 3º 
Trimestre 

14 
-Audicións-Exames teóricos 3º 
Trimestre 

15 
-Avaliación 6º GP (10:30 h.) 
-Audicións-Exames teóricos 3º 

Trimestre 

16 
-Entrega cualificacións 6º GP (consexería) 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trimestre 

17 
 

20 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 
 

21 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 

 

22 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 
-Matrícula para alumnado que 
aspira a premio fin de GP 

23 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 
-Matrícula para alumnado que aspira a 
premio fin de GP 

24 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 

27 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 

28 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 
 
-Límite para entrega á vicedirectora  
das  “notas ao programa” (alumnado 
que aspira a PREMIO FIN de GP) 

29 
-Publicación de tribunais dos accesos 

a 1º GE, 1º GP e premios fin de GP 
 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 

30 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 

31-Entrega das PD definitivas para o 
curso académico 2019-2020 
-Fin da actividade lectiva 
-Límite carga de cualificacións (21:00 h.) 
- Límite para entrega do informe das 
coordinacións, ao director 
-Audicións-Exames teóricos 3º Trim. 

3 
-Corrección cualificacións 
-Premios Fin de Grao 

4 
-Corrección cualificacións 
-Premios Fin de Grao 
 

5 
-CCP (9:30 h.) 
-Reunión presidentes tribunais coa 

xefatura de estudos (11:00 h.)  
-Consello Escolar (12:00 h.)  

6 
-Avaliación e sinatura de actas (9:30 h.) 
-Data límite entrega de memorias dos 

Departamentos e Seccións Bilingües 
 

7 
-Entrega de cualificacións (16:00-18:00 h.) 
-Publicación das cualificacións dos 

premios fin GP (15:00 h.). 

10 
-Reclamación de cualificacións do 
presente curso académico 
-Ensaios acceso 1º GP 

11 
-Reclamación de cualificacións do 
presente curso académico 
-Ensaios acceso 1º GP 

12 
-Reclamación de cualificacións do 
presente curso académico 
-Ensaios acceso 1º GP (ata as 18:00 
horas) 
-Acto graduación 4º GE (20:00 h.) 

13 
-Reclamación de cualificacións do presente 
curso académico 
 

14 
-Reclamación de cualificacións do 
presente curso académico 
-Acto graduación 6º GP (20:00 h.) 

17 
-Acceso 1º Grao Profesional 
-Reunión dos departamentos 

citados para reclamacións (11:00 
h.) 

18 
-Acceso 1º Grao Profesional 
 

19 
-Claustro fin de curso (09:30 h.) 
-Acceso 1º Grao Profesional  

20 
-Acceso 1º Grao Profesional  
 

21 
-Acceso 1º Grao Elemental 
 

24 
-Acceso 1º Grao Elemental 
-Publicación das cualificacións probas 

de acceso a 1º GP (15:00 h.) 
-Matrícula 3º e 4º GE (9:00-13:30 h.) 

25 
-Publicación das cualificacións probas 

de acceso a 1º GE (15:00 h.) 
-Reclamación de cualificacións acceso 

1º GP 
-Matrícula 3º e 4º GE (9:00-13:30 h.) 

26 
-Reclamación de cualificacións acceso 

1º GP e 1ºGE  
-Adxudicación de resultas da admisión 
1º GE 
-Matrícula 1º e 2º GE (9:00-13:30 h.) 

27 
-Reclamación de cualificacións acceso 1º 

GP e 1ºGE  
-Matrícula 1º e 2º GE (9:00-13:30 h.) 
 

28 
-Reclamación de cualificacións acceso 1º 

GP e 1ºGE  
-Matrícula 1º e 2º GP (9:00-13:30 h.) 

1 
-Matrícula 1º e 2º GP (9:00-13:30 h.) 
-Reclamación de cualificacións acceso 
1º GP e 1ºGE 

2 
-Matrícula 3º e 4º GP (9:00-13:30 h.) 

-Reunión dos tribunais citados para 
reclamacións de GP (11:00 h.) 

-Reclamación de cualificacións acceso 
1ºGE  

3 
-Matrícula 3º e 4º GP (9:00-13:30 h.) 
-Reunión dos tribunais citados para 
reclamacións de GE (11:00 h.) 
 

4 
-Matrícula 5º e 6º GP (9:00-13:30 h.) 
 

5 
-Matrícula extraordinaria (9:00-13:30 h) 
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