
 
 

Instrucións da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas 
Especiais en relación ao concerto ou traballo de fin de carreira nos 

conservatorios superiores de música 
 
 Este ano académico 2004-2005 está a implantarse o 4º e derradeiro curso do 
grao superior de música. Xa que logo, a partir do próximo mes de xuño unha parte do 
alumnado estará en condicións de concorrer ao concerto ou traballo fin de carreira. 
 

Como queira que están a xurdir certas cuestións, orixinadas pola aplicación do 
desenvolvemento desta proba, cómpre que por parte desta Administración Educativa se 
adopten as medidas necesarias para dar resposta ás demandas das comunidades 
educativas dos conservatorios superiores de música. 
 

A tal fin, esta Dirección Xeral dicta as seguintes instrucións: 
 

1. O alumnado poderá formalizar matrícula para a realización do concerto ou 
traballo fin de carreira unha vez teña superadas tódalas materias e créditos da 
especialidade correspondente. Dita matrícula deberá ser formalizada nun prazo 
non superior a 20 días hábiles contados a partir da publicación das actas finais 
da especialidade correspondente. 
 

2. O exame correspondente ao concerto ou traballo fin de carreira celebrarase 
durante un período de tempo non superior a seis meses contados con 
posterioridade á matriculación do aspirante na dita proba. 
 

3. O alumnado que non supere o concerto ou traballo fin de carreira poderá 
presentarse en sucesivas convocatorias, ata un máximo de catro. En todo caso, 
os conservatorios abrirán un prazo coa suficiente antelación para a matriculación 
nesta proba para aqueles alumnos que a teñan pendente. 

 
4. O alumnado matriculado poderá requirir dalgún dos profesores da especialidade 

correspondente orientación sobre a preparación e o desenvolvemento do 
concerto ou do traballo.do que se trate. 
 

5. Os aspirantes que se presenten ao concerto ou traballo fin de carreira, poderán 
preparar o mesmo cos pianistas acompañantes do centro. Corresponderalle a 
cada centro, a través da xefatura de estudos, a organización do tempo dispoñible 
dos profesores pianistas acompañantes. 

 
Santiago de Compostela, 15 de abril de 2005 

 
 


