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SOL·LICITUD D'INGRÉS I ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS 
D'ASPIRANTS AMB CARACTERÍSTIQUES EXCEPCIONALS QUE NO REUNEIXEN ELS 

REQUISITS D'EDAT 
Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments 
Professionals de 12 a 18 anys), segons s'estableix en l'article 2 de l'ordre 28/2011, de 10 de maig, per a iniciar els ensenyaments 
elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització 
per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament. 

Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari, segons s'estableix en l'article 2 de l'ordre 28/2011, de 10 de 
maig, podran sol·licitar davant la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com 
a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa. 

Aquell alumnat que tinguera l'autorització per a l'ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013-2014, 
no farà falta que curse una nova sol·licitud per a l'accés als ensenyaments professionals 

Termini de presentació solꞏlicituds: 

1.- Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari: 
Les solꞏlicituds seran remeses des de l'1 de febrer al 30 d'abril de l'any natural de realització de les 
proves. 

2.- Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari: 
El mateix termini que els aspirants amb l'edat ordinària per a cursar els ensenyaments elementals 
i professionals que si que reuneixen el requisit d'edat. 

Documentació a presentar: 

1.- Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari: 

a) Model de solꞏlicitud per a l'alumnat amb edat menor de l'ordinària (ANNEX II de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig) 

b) DNI/NIE o llibre de família actualitzat de l'aspirant i dels pares o tutors legals. 

c) Escrit de motivació dels representants legals de l'alumne/a de la solꞏlicitud per a poder 
realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música. 

d) Certificat d’estudis previs de Música.  
Un certificat de l’aspirant que desitge realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja 
impartit la docència de Música en conservatoris, centres privats autoritzats, de Música, o en centres docents d'Educació 
Primària. En ell, se certificarà que l'alumne o alumna, malgrat no tindre l'edat ordinària d'ingrés o d'accés als ensenyaments 
elementals o professionals de Música, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments 
elementals, o bé, en el cas d'optar per l'accés als ensenyaments professionals, que l'alumne/a té superats els objectius dels 
ensenyaments elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d'educació musical de centres d'educació primària, 
que no siguen sostinguts amb fons públics, el docent haurà d'acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de 
Música que tinga superats. 

e) Informe que acredite la condició d'excepcionalitat en Música. 

MODEL D'INFORME PSICOPEDAGÒGIC D'EXCEPCIONALITAT E. ELEMENTALS DE MÚSICA 

MODEL D'INFORME PSICOPEDAGÒGIC D'EXCEPCIONALITAT E. PROFESSIONALS DE MÚSICA) 

2.- Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari: 

a) Model de solꞏlicitud per a l'alumnat amb edat menor de l'ordinària (ANNEX III de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig). 

b) Escrit de motivació dels representants legals de l'alumne/a de la solꞏlicitud per a poder 
realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música. 
En cas de majors d'edat, del propi interessat. 

c) DNI/NIE o llibre de família actualitzat de l'aspirant i dels pares o tutors legals. 

Les solꞏlicituds i la documentació requerida es presentara de manera telemàtica mitjançant 
l'enviament al següent correu electrònic secretaria.conservatorio@benidorm.org 

https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2023-02/2023%20ANNEX%202%20SOLICITUD%20edad%20menor%20RELLE.pdf
https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2023-02/2023%20ANNEX%203%20SOLICITUD%20edad%20major%20RELLE.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/180048_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/180049_BI.pdf
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SOLICITUD DE INGRESO Y ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES  
DE ASPIRANTES CON CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE 

EDAD 

Los aspirantes con edades menores de las fijadas con carácter ordinario (Enseñanzas Elementales de 8 a 12 años y Enseñanzas 
Profesionales de 12 a 18 años), según se establece en el artículo 2 de la orden 28/2011, de 10 de mayo, para iniciar las 
enseñanzas elementales o profesionales de Música o de Danza, o bien para acceder a cursos diferentes del primero, deberán 
obtener la autorización para concurrir a las pruebas de ingreso o de acceso, respectivamente. 

Los aspirantes con edades mayores de las fijadas con carácter ordinario, según se establece en el artículo 2 de la orden 28/2011, 
de 10 de mayo, podrán solicitar ante la dirección del centro presentarse a las respectivas pruebas de ingreso o de acceso, tanto al 
primer curso como a cursos diferentes del primero, de las enseñanzas elementales o profesionales de Música o de Danza. 

Aquel alumnado que tuviera la autorización para el ingreso o acceso a enseñanzas elementales después del curso académico 
2013-2014, no hará falta que curse una nueva solicitud para el acceso a las enseñanzas profesionales 

Plazo de presentación solicitudes: 

1.- Los aspirantes con edades menores de las fijadas con carácter ordinario: 
Las solicitudes serán remitidas desde el 1 de febrero al 30 de abril del año natural de realización de las 
pruebas. 

2.- Los aspirantes con edades mayores de las fijadas con carácter ordinario: 
El mismo plazo que los aspirantes con la edad ordinaria para cursar las enseñanzas elementales y 
profesionales que si que reúnen el  requisito de edad. 

Documentación a presentar: 

1.- Los aspirantes con edades menores de las fijadas con carácter ordinario: 

a) Modelo de solicitud para el alumnado con edad menor de la ordinaria (ANEXO II de la Orden 28/2011, de 10 de mayo). 

b) DNI/NIE o libro de familia actualizado del aspirante y de los padres o tutores legales 

c) Escrito de motivación de los representantes legales del alumno/a de la solicitud para poder realizar la 
prueba de ingreso o de acceso a las enseñanzas elementales o profesionales de Música. 

d) Certificado de estudios previos de Música. 
Un certificado de los estudios previos de Música del alumno/a que desee realizar la prueba, firmado por la dirección del centro, así como por 
el profesorado que haya impartido la docencia de Música en conservatorios, centros privados autorizados, de Música, o en centros docentes 
de Educación Primaria. En él, se certificará que el alumno o alumna, a pesar de no tener la edad ordinaria de ingreso o de acceso a las 
enseñanzas elementales o profesionales de Música, respectivamente, muestra aptitud y capacidades para poder acceder a las enseñanzas 
elementales, o bien, en el caso de optar por el acceso a las enseñanzas profesionales, que el alumno/a tiene superados los objetivos de las 
enseñanzas elementales. En el caso de los certificados emitidos por maestros de educación musical de centros de educación primaria, que 
no sean sostenidos con fondos públicos, el docente deberá acreditar, mediante la titulación correspondiente, los estudios de Música que 
tenga superados. 

e) Informe que acredite la condición de excepcionalidad en Música 

MODELO DE INFORME PSICOPEDAGÓGICO DE EXCEPCIONALIDAD E. ELEMENTALES DE MÚSICA 

MODELO DE INFORME DE EXCEPCIONALIDAD E. PROFESIONALES DE MÚSICA 

2.- Los aspirantes con edades mayores de las fijadas con carácter ordinario: 

a) Modelo de solicitud para el alumnado con edad menor de la ordinaria (ANEXO III de la Orden 28/2011, de 10 de 
mayo). 

b) Escrito de motivación de los representantes legales del alumno/a de la solicitud para poder realizar 
la prueba de ingreso o de acceso a las enseñanzas elementales o profesionales de Música. En caso 
de mayores de edad, del propio interesado. 

c) DNI/NIE o libro de familia actualizado del aspirante y de los padres o tutores legales. 

Las solicitudes y la documentación requerida se presentara de forma telemática mediante el envío al 

siguiente correo electrónico secretaria.conservatorio@benidorm.org 

https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2023-02/2023%20ANNEX%202%20SOLICITUD%20edad%20menor%20RELLE.pdf
https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2023-02/2023%20ANNEX%203%20SOLICITUD%20edad%20major%20RELLE.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/180048_BI.pdf
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/180049_BI.pdf

