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Inscripció a les proves d’accés per al 
curs acadèmic 2019-2020 
 

• Abans de començar la inscripció és convenient tenir, a l’ordinador des del 

qual es farà tot el procés, tota la documentació escanejada (l’obligatòria, la 

complementària i, si escau, els mèrits).   

• Els documents necessaris sol·licitats són:  

a) OBLIGATÒRIA: 

▪ Títol de Batxiller o equivalent. 

▪ Fotografia mida carnet. 

b) MÈRITS: 

▪ Certificat d’estudis de música de Grau Mitjà juntament amb el 

certificat de la mitjana de les notes. 

c) ALTRA DOCUMENTACIÓ: 

▪ Títol de família nombrosa. 

▪ Certificat de residència (Menorca, Eivissa o Formentera) amb 

una antiguitat mínima de 6 mesos. 

▪ Comprovant de pagament (si el pagament s’ha fet per Codi de 

Barres, no cal adjuntar cap document). 

▪ Altre tipus de certificat establert a les instruccions de 

matrícula, el qual es troba a la pàgina web del CSMIB. 

• Aclariments sobre la documentació: Si en el moment de fer la inscripció a 

les proves d’accés, no s’ha finalitzat el batxillerat i/o els estudis de Grau Mitjà 

de Música, tan sols fa falta que la persona sol·licitant, a l’hora d’emplenar el 

formulari a la segona part del procés d’inscripció, ho especifiqui a l’apartat 

d’observacions. 
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La inscripció es realitza en 2 fases: 

1. Inscripció a través del programa Codex PRO (es pot accedir des del web del 
CSMIB o mitjançant aquest enllaç: Inscripció_2019_2020) 

 

Il·lustració 1. Aquest és el web que apareix en primer terme 

a. S’ha de que clicar sobre el botó “He leído las instrucciones de la 
inscripción. Realizar una nueva inscripción”. Donar-se d’alta, si és 
la primera vegada que s’hi accedeix, clicant sobre “Obtenga un 
usuario pulsando aquí”. Si ja es té un usuari es pot anar directament 
a “Acceso usuario”, tal com es pot veure a la imatge que ve a 
continuació. 

https://www.codex.pro/codexpro/open/ingress.do?centreId=18&id=663&ingressType=inscription&schoolYearId=277
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b. Per a la creació d’un nou usuari s’han d’emplenar obligatòriament 
tots els camps marcats amb un asterisc. Un vegada es clica sobre el 
botó “Darse de Alta”, aquest usuari ja està creat i es pot iniciar el 
procés, tal com es descriu en el punt anterior.  

 

c. Realitzar la inscripció a l’especialitat/Itinerari desitjat. A continuació 
es pot veure un exemple de la matrícula per a la prova d’accés 
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d’Interpretació/Violoncel. Un cop feta la selecció clicar sobre el botó 
“Continuar”. 
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d. Si la inscripció a l’especialitat/itinerari és correcte clicar “Continuar”, 
si s’ha marcat malament clicar sobre “Volver”. 

 

e. Una vegada es confirma la inscripció, es genera un resguard de 
pagament en PDF i es pot procedir al pagament. 
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f. Després d’haver generat el PDF, hi ha dues formes de realitzar el 
pagament. Aquestes dues modalitats, marcades en color vermell, es 
poden observar en la següent imatge.  
1) Mitjançant l’enllaç a la plataforma de pagament de CaixaBank (per 
pagar s’han d’introduir les dades de l’emissora, referència i 
identificació).  
2) Utilitzant el codi de barres es pot anar a pagar a un caixer 
automàtic de CaixaBank o a través de l'enllaç que es facilita a 
continuació: 

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatricul

as_ca.html 

 

 

 

  

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
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g. El pagament també es pot realitzar mitjançant l’App de CaixaBank, la 
qual és gratuïta i es troba a les plataformes iOS  i Android. A continuació 
s’indica l’enllaç: 

https://www.caixabank.es/particular/caixamovil/store/applacaixa_es.ht

ml 

h. Un cop s’arriba a l’apartat e) ja s’ha confirmat la inscripció i s’ha generat 
el PDF del pagament, el programa redirigirà l’usuari a l’apartat final del 
programa CodexPRO, com es pot veure a la imatge de sota. Aquí, 
finalitza la primera part del procés d’inscripció. Clicar sobre el botó 
“Anar a finalitzar el procés d’inscripció”. 

 

  

https://www.caixabank.es/particular/caixamovil/store/applacaixa_es.html
https://www.caixabank.es/particular/caixamovil/store/applacaixa_es.html
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2. S’accedeix al formulari “Inscripción Pruebas de acceso curso 2019-2020 • 
PROCESO 2 de 2” dins l’aplicació Cognito Forms. Els camps marcats amb un 
asterisc són obligatoris. 
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Pel que fa al títol de Batxiller o equivalent, no està marcat com a 
obligatori, ja que habitualment, en el moment de fer la inscripció, 
l’alumne/a encara està cursant 2n de Batxiller. Si aquest és el cas, a 
“Observaciones” n’hi ha prou que s’indiqui que actualment s’està 
cursant. Si també s’està cursant el darrer curs dels ensenyaments de 
Grau Mitjà al Conservatori Professional de Música, i encara no es té el 
certificat de l’expedient acadèmic amb la mitjana de notes, també cal 
indicar-ho. Una vegada es tinguin els corresponents certificats de 
Batxiller i/o Grau Mitjà de Música, es poden enviar escanejats 
prèviament a les proves d’accés a la següent adreça electrònica: 
administracio5@fesmae.com .  

Recordeu que per poder començar la primer fase de les proves d’accés, 
les persones inscrites HAN DE PASSAR OBLIGATÒRIAMENT per 
secretaria amb TOTS els documents originals, ja presentats 
anteriorment, a fi de compulsar-los. 

Aquelles persones que no tinguin els documents compulsats abans de la 
realització de les proves d’accés, no apareixeran al llistat i, per tant, no 
es podran presentar. 

 

Palma, 16 d’abril de 2019 

 

 

Javier Mut Palmer 

Secretari acadèmic 

mailto:administracio5@fesmae.com

