
Per què estudiar en el CSM Alacant? 

Ser estudiant del Conservatori Superior de Música Óscar 

Esplá d'Alacant comporta entrar a formar part d'una 

institució amb més de seixanta anys d'història i 

d'acreditada tradició acadèmica. Això ho avala el gran 

nombre d'estudiants egressats que, com a professionals, 

en estos moments ocupen llocs en infinitat d'orquestres o 

en centres docents tant d'Espanya com de la resta 

d'Europa. 
Per l'oferta global de docència, investigació i cultura, el 

Conservatori Superior de Música d'Alacant s'ha consolidat 

com una de les institucions de referència en la generació i 

transmissió del coneixement musical a Espanya. Com a 

centre superior d'ensenyances artístiques de la música en 

el si de l'ISEACV, s'impartixen estudis superiors de grau 

(títol de Grau en Ensenyances Artístiques Superiors de 

Música) i de postgrau (títol oficial de Màster en 

Ensenyances Artístiques en Interpretació i Investigació de 

la Música). 

 

El CSM Alacant compta amb un equip docent de 

professionals amb el que adquiriràs una formació àmplia i 

sòlida. Així mateix, coneixeràs i podràs relacionar-te amb 

estudiants de tot l'estat i ampliar els teus coneixements, a 

través del programa ERASMUS+, en qualsevol de les més 

de trenta institucions europees amb què es mantenen 

relacions d'intercanvi. 

 

Amb els nostres estudiants, adquirim el seriós compromís 

que aconseguisquen una excel·lent formació que els 

permeta, com a solvents professionals, integrar-se en el 

món laboral. Per a això, a més de facilitar la realització de 

les pràctiques en entorns professionals de prestigi, els 

oferim nombroses oportunitats de demostrar en públic tots 

els seus èxits. 

 

Volem que aquest siga el teu Conservatori. Desitgem, 

d'una banda, contribuir que entres a formar part d’aquesta 

comunitat i d'una altra, que la nostra oferta satisfaça els 

teus interessos i expectatives. Per a això, t'invitem que 

vingues i participes en aquesta JORNADA DE PORTES 

OBERTES amb l'únic objectiu que ens conegues més de 

prop i, al mateix temps, sàpies de bona font els avantatges 

d'estudiar amb nosaltres. 

TÍTOLS, ESPECIALITATS I 
ITINERARIS 
En el CSM Alacant podràs obtindre les titulacions de Grau 
en EE.AA.SS. de Música (LOMLOE 3/2020) (MECES nivel 
2) i Màster en Ensenyances Artístiques en Interpretació i 
Investigació de la Música (MECES nivel 3): 
 

GRAU EN EE.AA.SS. DE MÚSICA EN : 

- Esp. de Composició 

- Esp. de Direcció 

- Esp. d'Interpretació 

o Itinerari Cant 

o Itinerari Guitarra 

o Itinerari Instr. Orquestra Simfònica 
 Instrum. Pral. Clarinet 
 Instrum. Pral. Contrabaix 

 Instrum. Pral. Fagot 
 Instrum. Pral. Flauta 
 Instrum. Pral. Oboé 

 Instrum. Pral. Percussió 

 Instrum. Pral. Saxòfon 
 Instrum. Pral. Trompa 
 Instrum. Pral. Trompeta 
 Instrum. Pral. Trombó 
 Instrum. Pral. Tuba 
 Instrum. Pral. Viola 
 Instrum. Pral. Violí 
 Instrum. Pral. Violoncel 

o Itinerari Piano 
- Esp. de Musicologia 

- Esp. de Pedagogia 

MÀSTER EN EEAA EN INTERPRETACIÓ I 
INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA. 
El títol que obtindràs al finalitzar els estudis superiors, de 
grau (nivell 2 dins del MECES) és equivalent, a tots els 
efectes, al de Grau que expedeix la universitat. 
Amb este títol podràs cursar estudis de Màster, tant un 
Màster en Ensenyances Artístiques com un Màster 
universitari, i posteriorment els cursos de Doctorat en 
centres d'educació superior de tota la Unió Europea. 

 
 

  
 

Inscriu-te en la Jornada enviant una adreça electrònica 
amb les teues dades (nom i especialitat) a: 

info@csmalicante.com  
o cridant al telèfon: 

966478667 
Per a participar activament has de portar el teu instrument. 

  

 

 
 

www.csmalicante.com  
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AGENDA DE LA JORNADA 
09:15 h. 

RECEPCIÓ DE VISITANTS. 

09:30 h. 
PRESENTACIÓ DEL CONSERVATORI SUPERIOR 
Projecte educatiu. 
COL·LOQUI OBERT. 
Les ensenyances superiors de música: present i futur. 
Presentació i col·loqui amb els estudiants i les seues famílies. 
A càrrec de l'equip directiu del centre. 
Lloc: Saló d'Actes. 

10:30 h. 
AULES OBERTES. 
TÍTOL DE GRAU EN EE.AA.SS. DE MÚSICA (LOMLOE 3/2020) 
ESPECIALITATS: 

- COMPOSICIÓ. 
- DIRECCIÓ 
- INTERPRETACIÓ: Cant, Guitarra, Piano, I.O.S. (Instrument 

Principal: Flauta, Oboé, Clarinet, Fagot, Saxòfon, Trompa, 
Trompeta, Trombó, Tuba, Percussió, Violí, Viola, Violoncel, 
Contrabaix) 

- MUSICOLOGIA. 
- PEDAGOGIA. 

MÀSTER EN EEAA EN INTERPRETACIÓ I INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA 
Trobada amb professors de les distintes especialitats i itineraris: 
Classes Magistrals obertes a futurs estudiants. 
Presentació de les especialitats per professorat del Conservatori Superior. 
Orientació i assessorament sobre les proves d'accés. 
Lloc: Aules 014 a 019, 101 a 106, 201 a 214. 

12:00 h. 
AULA OBERTA D'ANÀLISI. 
Model d'anàlisi en les proves d'accés. 
Orientacions didàctiques sobre la seua realització. 
A càrrec dels professors de l'especialitat. 
Lloc: Aula 103. 

13:00 h. 
CONCERT. 
Big-Band del CSM Alacant. 
Lloc: Sala d’Actes 

Al finalitzar el concert. 
APERITIU. 
Encontre-diàleg entre estudiants, pares i professors. 
Lloc: Jardí del CSM Alacant. 

Inscriu-te en la Jornada enviant una adreça electrònica amb les 
teues dades (nom i especialitat) a: 

info@csmalicante.com  

Per a participar activament has de portar el teu instrument. 

www.csmalicante.com  
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