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LLISTAT D'ASPIRANTS INSCRITS A LES PROVES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES 

PROFESSIONALS CURS 2022/2023. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

ASPIRANTS DADES APIRANT N.I.F./N.I.E. ESPECIALITAT: CURS EDAT:

BVR1572 26931572K PIANO PRIMER 12

GGP6287 20986287Y PIANO PRIMER 12

HBL9540 20869540F PIANO PRIMER 12

MCN6593 27356593W PIANO PRIMER 12

QJP4479 73464479H PIANO PRIMER 12

SLE8704 20868704E PIANO PRIMER 13

LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA TINDRÀ LLOC 
EL DIVENDRES 2 DE SETEMBRE A LES 9:00 HORES.

Protecció de dades. 
En tots els aspectes relacionats amb el tractament i procediments de protecció de dades vigirà el que estableix la
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres
educatius públics de titularitat de la Generalitat. Per a fer efectiva tota la normativa, en la publicació de llistats el
centre garantirà la privacitat de les persones que es relacionen en aquests, mitjançant procediments
d’anonimització de les dades personals, de manera que únicament s’indicarà la inicial del nom i els cognoms i els
4 últims dígits del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat requerit

Segons l'ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen 
aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i 
la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i 
professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana, s' estableix el següent   ORDRE DE PRELACIÓ EN LA 
MATRÍCULA:

Després de cada convocatòria de les proves d’accés d’ensenyances professionals de Música i Dansa, l’alumnat 
que haja realitzat les proves en el centre es matricularà, en cas que hi haja llocs escolars vacants en el curs i en 
l’especialitat d’accés en el cas de Música, segons  l’orde de prelació següent: 

a) Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs de les ensenyances professionals amb l’edat ordinària. 
b) Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs de les  ensenyances professionals amb edats superiors 
als 18 anys. 
Dins de cada apartat, l’alumnat es matricularà per orde de nota en la prova d’accés. Si hi ha alumnat amb la 
mateixa nota, l’orde de prelació per a la matrícula de l’alumnat serà l’establit en els criteris de desempat  
següents: 
1r. Aspirants amb l’edat idònia establida en la normativa. 
2n. Menor diferència entre la qualificació més alta i la qualificació més baixa dels exercicis de la prova d’accés. 
3r. En cas de coincidir els criteris de desempat anteriors, l’empat es  resoldrà per sorteig. 


