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Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

Calendario de setembro 2019 
 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 
2 
- Exames extraordinarios. 
 

3 
- Exames extraordinarios. 
- Límite carga de notas en Centros-Net 
(22:00 h.). 

4 
- Avaliación (10:00 h.). 
- Sinatura de actas (12:00 h.). 
 

5 
- Claustro extraordinario (09:30 h.). 
- Reunións departamentos (11:00 h.). 
- Peticións de horarios de gardas por 

parte do profesorado (12:00 h.)  
- CCP (12:30 h.) . 
- Entrega de cualificacións en conserxería 

(13.00 h.). 
- Reclamación cualificacións (13.30 h.). 

6 
- Reclamación de cualificacións. 
- Matrícula GE 1º a 4º (9:00-13:30 h.). 
- Matrícula GP 1º a 2º (9:00-13:30 h.). 
- Entrega ao xefe de estudos da “Acta 
de reparto de espazos e docencia”. 
 

9 
- Reclamación de cualificacións. 
- Matrícula GP 3º a 6º (9:00-13:30 h.). 
Entrega ao xefe de estudos, e por parte dos 
xefes/as de departamento presencialmente, 
dos espazos horarios do profesorado (10:00-
12:00 h.). 

10 
- Reclamación de cualificacións. 
- Publicación de vacantes a cursos 
intermedios GE e GP (16:00 h.). 

 

11 
- Inscrición para o acceso a cursos 

intermedios de GE e GP (9:00-13:30 h.). 
- Publicación de tribunais probas de acceso a 

cursos intermedios GE/GP(16:00 h.). 
- Reclamación de cualificacións. 

12 
- Publicación PROVISIONAL de espazos 

horarios do profesorado (16:00 h.).     
 
- Probas de acceso a cursos intermedios 

GE e GP.  
 

13 
- Publicación de horarios das 

presentacións e notas medias do 
alumnado (16:00 h.)  

 
- Cualificacións de acceso a cursos 

intermedios GE e GP. 

16 

-Comezo do curso 
académico. 
- Matrícula acceso a cursos intermedios 
GE/GP.  
- Reclamación de cualificacións a cursos 
intermedios GE e GP. 
- Reunións de departamento (11:00 h.) para 
reparto de alumnado por especialidades e 
entrega da asignación á xefatura de PA. 
- Charla acollida alumnado de 1º GE (16:00 
h.). 
- Presentación materias teórico-prácticas do 
GE (LM, EAV) a partir das 17:00 h. 

17 
- Presentación materias teórico-prácticas do 
grao profesional (LM, NT, Hª da M., HAR, 
ANA, RTA) a partir das 16:00 h. 
- Reclamación de cualificacións a cursos 
intermedios GE e GP. 

18 
- Presentación Coro, Orquestra-Banda e 

Música de Cámara a partir das 16:00 h. 
- Reclamación de cualificacións a cursos 

intermedios GE e GP. 

19 
- Presentación Gaita, Vento madeira e 

Vento metal a partir das 16:00 h. 
- Reclamación de cualificacións a cursos 

intermedios GE e GP. 
 

20 
- Presentación de Corda, Guitarra, 

Canto e Percusión a partir das 16:00 
h. 

- Reclamación de cualificacións a cursos 
intermedios GE e GP. 

 

23 
- Presentación de Acordeón, Conxunto de 
Piano e Piano a partir das 16:00 h. 
 

24 
- Presentación Piano complementario, 
optativas e itinerario a partir das 16:00 h. 

25 
- Claustro de inicio do curso. 
- Límite para facer entrega ao xefe de estudos, 

e por parte dos XD presencialmente, dos 
horarios do profesorado (Gardas e Titoría), e 
documento EXCEL de ocupación de 
espazos (11:00-13:00 h.). 

26 
-Solicitudes de cambio de horario. 
 

27 

- Comezo da actividade 
lectiva. 
 
 

30 
Entrega ao xefe de estudos, e por parte dos 
xefes/as de departamento presencialmente, 
dos documentos DOC (10:00-12:00 h.): 
CANTO, CONXUNTO, CORDA, CORDA 
PULSADA, LINGUAXE MUSICAL, 
PERCUSIÓN, MÚSICA TRADICIONAL. 

1 2 
- Entrega ao xefe de estudos, e por parte dos 
xefes/as de departamento presencialmente, 
dos documentos DOC (10:00-12:00 h.): 
FUNDAMENTOS COMPOSICIÓN, TECLA, 
PA, VENTO MADEIRA, VENTO METAL. 
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