
 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR E INFORMACIÓN PARA LOS 
ASPIRANTES A LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 
Deberán hacer una trasferencia, a nombre del aspirante a alumno/a, de la cantidad de 60€, 
en calidad de derechos de examen, en la siguiente cuenta bancaria:  

 
Caixa Popular ES35-3159-0022-1123-3409-9328 

 
La documentación a aportar  para realizar la prueba será la siguiente: 
 

 *Instancia de Inscripción a la prueba de acceso cumplimentada y 
aceptación de la política de datos. 

 Justificante de la transferencia bancaria a nombre del aspirante. 
 Fotocopia D.N.I. del alumno/a. 

 
*La instancia deberá estar firmada mediante firma electrónica, a ser posible, si no es así 
mediante firma manual  (se imprime la instancia, se firma y se escanea) en caso de duda, 
ponerse en contacto con el centro 961524252/626245730 en horario de 6 a 8 de la tarde. 
 
El plazo para la presentación de los documentos será del 1 al 15 de junio de 2020. La 
documentación será remitida al correo mestremolinssecretaria@gmail.com. En la 
medida de lo posible se evitará cualquier trámite presencial en el centro. 
 
La prueba C, interpretación de una obra elegida por el tribunal de una lista de tres donde se 
valorará la interpretación de memoria, se realizará sin acompañamiento pianístico. Deberá 
aportar tres fotocopias de las obras a interpretar el día de realización de la prueba de acceso. 
 
Todos los alumnos deberán acreditarse con el DNI original el día del examen (Será 
imprescindible presentarlo para la realización de las pruebas.) 
 
Las pruebas de selección del alumnado se realizarán los días 9 y 10 de julio de 2020 a partir 
de las 16:00 horas (el horario definitivo dependerá del tribunal asignado al aspirante y 
se comunicará al aspirante a partir del 15 de junio) en el Centro Profesional de Música 
‘MestreMolins’, ubicado en la Calle Xiquet de Quart s/n de Quart de Poblet (Colegio Público 
Villar Palasí). 

 
Toda la información referente al centro la podrán encontrar en la página web: 
 
 

https://centreprofessionalmestremolins.wordpress.com 
 

 
El importe de la instancia por la inscripción a la prueba de acceso no será reintegrado 
en ningún momento y bajo ningún concepto. 



 

 
 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I INFORMACIÓ PER ALS ASPIRANTS 

A LES PROVES D'ACCÉS  

Hauran de fer una transferència, a nom de l'aspirant a alumne/a, de la quantitat de 60€, en 
qualitat de drets d'examen, en el següent compte bancari. 

Caixa Popular ES35-3159-0022-1123-3409-9328. 

La documentació a aportar per a realitzar la prova serà la següent: 
 

 *Instància d'Inscripció a la prova d'accés emplenada i acceptació de la política de 
dades.  

 Justificant de la transferència bancària a nom de l'aspirant. 
 Fotocopia DNI de l'alumne/a.  

*La instància haurà d'estar signada mitjançant signatura electrònica, si pot ser, si no és 
així mitjançant signatura manual (s'imprimeix la instància, se signa i s'escaneja) en cas 
de dubte, posar-se en contacte amb el centre 961524252/626245730, en horari de 6 a 8 
de la vesprada. 

El termini per a la presentació dels documents serà de l'1 al 15 de juny de 2020. La 
documentació serà remesa al correu mestremolinssecretaria@gmail.com. En la mesura 
que siga possible s'evitarà qualsevol tràmit presencial en el centre. 

La prova C, interpretació d'una obra triada pel tribunal d'una llista de tres on es valorarà la 
interpretació de memòria, es realitzarà sense acompanyament pianístic. Haurà d'aportar tres 
fotocòpies de les obres a interpretar el dia de realització de la prova d'accés. 

Tots els alumnes hauran d'acreditar-se amb el DNI original el dia de l'examen (Serà 
imprescindible presentar-lo per a la realització de les proves.). 

Les proves de selecció de l'alumnat es realitzaran els dies 9 i 10 de juliol de 2020 a partir 
de les 16.00 hores (l'horari definitiu dependrà del tribunal assignat a l'aspirant i es 
comunicarà a l'aspirant a partir del 15 de juny ) en el Centre Professional de Música 
‘MestreMolins’, situat al Carrer Xiquet de Quart s/n de Quart de Poblet (Col·legi Públic 
Villar Palasí). 

Tota la informació referent al centre la podran trobar en la pàgina web: 
 
 

https://centreprofessionalmestremolins.wordpress.com 
 
 

L'import de la instància per la inscripció a la prova d'accés no serà reintegrat en cap 
moment i en cap concepte. 




