
EL PROGRAMA D’ENSENYAMENTS REGLATS DE GRAU 

PROFESSIONAL (PREP) 
El Programa d’Ensenyaments Professionals (PREP) és un programa d’estudis de música 
dissenyat per la Conselleria d'Educació i Universitat que consta de quatre cursos, per 
alumnes a partir de 12 anys, equivalents als quatre primers cursos d’Ensenyaments 
Professionals de Música.  
Els alumnes/les alumnes d’escoles de música que cursen el Programa d’Ensenyaments 
Professionals estan adscrits al Conservatori Professional de Música i Dansa de 
Mallorca.  
Els alumnes/les alumnes del Programa d’Ensenyaments Professionals (PREP) que estan 

adscrits al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca poden cursar 1r, 

2n, 3r i 4t dels ensenyaments professionals de música a la seva escola de música i ser 

avaluats al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. 

Admissió d’alumnes al Programa d’Ensenyaments Professionals 

(PREP)  

Els alumnes/les alumnes que vulguin cursar els ensenyaments professionals de música 
en el PREP han de realitzar i superar una prova d’accés a l’escola de música. 
 

Avaluació de les diferents assignatures 

L’avaluació de les assignatures d'harmonia, història de la música, piano complementari 
i de l’assignatura de l’especialitat s’ha de dur a terme al Conservatori Professional de 
Música i Dansa de Mallorca mitjançant exàmens trimestrals.  
La primera i la segona avaluació de la resta d’assignatures, s’ha de dur a terme a les 
escoles. La tercera avaluació ha de tenir lloc al conservatori. 
 

Promoció 

Els alumnes/les alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat la totalitat de 
les assignatures de cada curs o quan tinguin avaluació negativa com a màxim en dues 
assignatures.  
Les assignatures pendents es poden recuperar en la segona quinzena del mes de febrer 
en uns exercicis de control i recuperació establerts a tal fi, o bé en les convocatòries de 
juny o setembre. Totes les proves o convocatòries s’han de dur a terme en el 
Conservatori. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLA D’ESTUDIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS (PREP) 
 

Assignatures i hores corresponents a cada especialitat 

 
ESPECIALITATS DE PIANO I GUITARRA 
 

ASSIGNATURES HORES LECTIVES SETMANALS 

1r 2n 3r 4rt 

Instrument 1 1 1 1 

Llenguatge Musical 2 2   

Conjunt 1,5 1,5   

Harmonia   2 2 

Música de Cambra   1 1 

Cor   1,5 1,5 

Història de la música    1 

Acompanyament (únicament 
especialitat de piano) 

   1 

TOTAL SETMANAL 4,5 4,5 5,5 6,5(G)/7,5(P) 

 
 
 
 
 
 
ESPECIALITATS DE  FLAUTA, SAXÒFON, TROMPETA, PERCUSSIÓ I VIOLÍ 
 

ASSIGNATURES HORES LECTIVES SETMANALS 

1r 2n 3r 4rt 

Instrument 1 1 1 1 

Llenguatge Musical 2 2   

Conjunt 1,5 1,5 2 2 

Piano Complementari  0,5 0,5 0,5 

Harmonia   2 2 

Música de Cambra   1 1 

Història de la música    1 

TOTAL SETMANAL 4,5 5 6,5 7,5 

 
 


