
 

 

Ven ás Xornadas de Portas Abertas! 
 
 

 
“Coñece o noso conservatorio; 

coñece o teu conservatorio” 

 

 

  
Fotógrafo Felipe Prósperi s/n 

36209 Vigo 
Tfno: 986213395 Fax: 986206131 

cmus.profesional.vigo@edu.xunta.es 
http://cmusvigo.gal 

 

Conservatorio Profesional de Música 

de Vigo 



 

 
 

Xornadas  de  portas  abertas  para  aspirantes  ao acceso a 1º curso do 

Grao Elemental. 

 

Esta actividade nace coa finalidade de dar a coñecer, aos futuros aspirantes a 

alumnado, o funcionamento do Centro así como a organización das probas de 

acceso ao primeiro curso de Grao Elemental. 

 

Nestas xornadas non se impartirán coñecementos; simplemente tentarase 

familiarizar aos aspirantes cun entorno que polas súas peculiaridades pode 

provocar unha situación de tensión e bloqueo que desemboquen nun resultado 

por debaixo das aptitudes reais do aspirante. 

 

Organización dos grupos: 

 

Cada participante terá dereito a apuntarse a un dos grupos (que consta de 

dúas sesións nunha mesma semana). 

GRUPO 1: Luns 19 de abril ás 20h e xoves 22 de abril ás 19h. 

GRUPO 2: Luns 26 de abril ás 20h e xoves 29 de abril ás 19h. 

GRUPO 3: Luns 3 de maio ás 20h e xoves 6 de maio ás 19h. 

GRUPO 4: Luns 10 de maio ás 20h e xoves 13 de maio ás 19h. 

GRUPO 5: Luns 24 de maio ás 20h e xoves 27 de maio ás 19h. 

Como apuntarse: 

 

Para tal fin, deberán chamar ao conservatorio (986213395) e comunicar 

ao persoal de conserxería os datos que lles soliciten así como a opción 

de grupo escollido, rematando o prazo ás 11:00 horas do venres anterior 

ao comezo de cada grupo.  

 

Os grupos terán un cupo máximo de dez nenos e nenas, e iranse cubrindo por 

rigurosa orde de chamada.  

 

Os participantes presentaranse no exterior do conservatorio 10 minutos antes 

do comezo das sesións, onde serán recollidos por profesorado do centro. Á 

finalización da actividade serán acompañados/as ao mesmo lugar, onde os 

pais, nais, titores/as legais terán a obriga de estar agardando para 

recollelos/as. 

 



 

Os nenos e nenas deberán acudir con máscara. No centro garantiranse todas 

as medidas de hixiene e protección requiridas (limpeza de mans con xel 

hidroalcólico á entrada e á saída, ventilación e distancia de seguridade). 

 
 

Os nosos instrumentos: 

 
Aquí vos deixamos uns vídeos de todos os instrumentos que podedes 
atopar no centro. Se premes nos enlaces, poderás escoitar como soa cada 
un deles, e así, escoller mellor o instrumento que che gustaría tocar.  
 

Corda Frotada: 

- Violín https://youtu.be/8SLqzpy4CIM  

- Viola https://youtu.be/CbZ93hwzJCY    https://youtu.be/PtoX73ibH_4    

- Violoncello https://youtu.be/3qrKjywjo7Q  

- Contrabaixo https://youtu.be/HzolMZHKSwM  
https://youtu.be/mZiOV_8wpr8 

 

Corda Pulsada: 

- Guitarra https://youtu.be/dYizANbEocg  
 

Música Tradicional 

- Gaita  https://youtu.be/fCggDgrcew8  

- Acordeón https://youtu.be/CgCMBFcifVE 
 

Percusión 

- Percusión https://youtu.be/e8zzOtKJgSc 
 

Tecla 

- Piano https://youtu.be/uWYmUZTYE78 
 

Vento Madeira 

- Frauta travesa https://youtu.be/Gf1ngUirGD4  

- Clarinete https://youtu.be/tn13tcDvS28 https://youtu.be/Dyk9evB3nSY  

- Óboe https://youtu.be/goeYNLK_0X8  

- Fagot https://youtu.be/X9WAwyBqWgg  

- Saxofón https://youtu.be/end_ix1JduM  
 

Vento Metal 

- Trompa https://youtu.be/6nL5zTf88N8 

- Trompeta https://youtu.be/B1eyZAedhY4  

- Trombón https://youtu.be/Rqldh4uYHzo https://youtu.be/kxyFBPjbT3o  

- Tuba https://youtu.be/dtspakRGSB8  

- Bombardino https://youtu.be/T11v7gNphN0                             

https://youtu.be/8SLqzpy4CIM
https://youtu.be/CbZ93hwzJCY
https://youtu.be/PtoX73ibH_4
https://youtu.be/3qrKjywjo7Q
https://youtu.be/HzolMZHKSwM
https://youtu.be/mZiOV_8wpr8
https://youtu.be/dYizANbEocg
https://youtu.be/fCggDgrcew8
https://youtu.be/CgCMBFcifVE
https://youtu.be/e8zzOtKJgSc
https://youtu.be/uWYmUZTYE78
https://youtu.be/Gf1ngUirGD4
https://youtu.be/tn13tcDvS28
https://youtu.be/Dyk9evB3nSY
https://youtu.be/goeYNLK_0X8
https://youtu.be/X9WAwyBqWgg
https://youtu.be/end_ix1JduM
https://youtu.be/6nL5zTf88N8
https://youtu.be/B1eyZAedhY4
https://youtu.be/Rqldh4uYHzo
https://youtu.be/kxyFBPjbT3o
https://youtu.be/dtspakRGSB8
https://youtu.be/T11v7gNphN0

