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Inscripció oberta a les proves d'accés de l’ESMUC 

Les proves d'accés de l'ESMUC d'aquest any convoquen les persones candidates a optar a 162 
places per fer el primer curs del Grau en Ensenyaments Superiors Artístics de Música. 

 

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) realitzarà les proves d'accés del pròxim curs 
2022-2023 a partir del pròxim 13 de maig, de manera presencial, amb plena normalitat després 
de la pandèmia de la Covid-19. Enguany es calcula que a les proves d’accés es presentin per 
sobre de 400 persones que optaran a 162 places disponibles i repartides entre totes les 
especialitats que s’ofereixen. El termini d’inscripció a les proves conclou el pròxim 22 d’abril. 
 
Els participants a les proves comuns es distribuiran pels diferents espais de l'escola amb 
l'aforament adequat de cada sala, i amb uns horaris concrets. Cada aspirant rep la informació 
amb les indicacions sobre el dia i hora exacta de la prova, així com l'aula on es farà i les normes 
que cal seguir per poder arribar, accedir i realitzar les diferents proves.  
 
Aquest any, com a novetat, les persones que tenen el títol del Grau Professional de Música 
poden realitzar una prova abreujada amb dos exercicis (transcripció i anàlisi de partitura). La 
part A de les proves, comuna per a tothom, qualifica d’apte o no apte i dona accés a conèixer 
les competències i habilitats bàsiques de les persones candidates per poder cursar el Grau 
Superior. La part B, de les proves específiques per especialitats, continua sense variacions 
significatives. 
 
Tots i totes les participants hauran de portar el seu telèfon mòbil intel·ligent o dispositiu 
equivalent, amb la bateria completament carregada, amb connexió wifi, auriculars i material 
d’escriptura propis. Per a les proves interpretatives també caldrà portar l’instrument. L’escola 
només facilitarà els instruments que hi haurà a l’aula i aquells que per volum no es puguin 
transportar. 
  
  



 

Calendari 
 
Els dies 13, 14 i 15 de maig es faran les proves de caràcter general i escrites. Les proves 
específiques de l'especialitat tindran lloc des del 30 de maig i fins al 10 de juny. 
 
 
 
Enguany el repartiment de places disponibles entre les especialitats és el següent: 
 
Clàssica i Contemporània (63), Cobla (4), Música Tradicional catalana (3), Flamenco (2), Música 
Antiga (11), Jazz (15), Música Moderna (10), Direcció (4), Musicologia (8), Pedagogia (23), 
Producció i Gestió (5), Sonologia (4). 
  
  
Dades d’inscripció a les proves d’accés dels quatre últims cursos: 
 
 

CONVOCATÒRIA  SOL·LICITUDS  APROVATS  OFERTA  MATRICULATS 

2018  551  279  154 152 

2019  405  305  149  147 

2020  422  247  150 158 

2021  487  332  150 139 
 
 
 

 

Servei de Comunicació 
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA 

premsa@esmuc.cat 

 

Tel. 933 523 011 – 675 782 378 
C. Padilla, 155 – 08013 Barcelona – Tel. (+34) 933 523 011 – www.esmuc.cat 
 

  

 
 


