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ACCÉS AL CURS 1r 
PROVA A:  Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat a l'Instrument 
Continguts :  

� El fragment constarà d'entre 15 i 25 compassos. 

� Els compassos podran ser 2/4, 3/4 o 4/4.  

� La tonalitat podrà tenir un màxim de dues alteracions.  

� Les figures rítmiques que podran aparèixer són: redones, blanques, negres, corchees i semicorxees, amb els seus 
respectius silencis.  

� Poden aparèixer Sincopes i puntets. 

� Tessitura: Si 2 a Mi b5. 

PROVA B: Prova  de capacitat auditiva i de condicions teòriques i practiques del Llenguatge Musical 

PROVA C: Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell 
tecnico-instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà l’execució de memòria de 
les obres presentades 

Continguts: S'observaran aspectes tècnics com a embocadura, posició corporal, respiració, qualitat del so, afinació i 
interpretació 

Obres orientatives:  
� Concert en Fa M, Corelli-Barbirolli 
� Sonates 1 o 2, Häendel 
� Concert en Re menor, Albinoni 
� Concert en Do major ( moviments 1 i 2), Cimarosa 

� 2 peces fantàstiques (la primera), Carl Nielsen 
� Air, Haendel 
� Gavotte, W. Óbice 
� Estudios, Salviani (Volumen I) 

Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts 
en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.  

ACCÉS AL CURS 2n 

PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat a l'Instrument 

Continguts :  

� Armadura: fins a 3 alteracions.  

� Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 3/8, podent haver-hi canvis de compàs. 

� Figures rítmiques: redones, blanques, negres, corchees i semicorxees amb els seus respectius silencis, síncopes, 
lligadures i puntets.  

� Tessitura: oscil·larà entre el Si b2 i el Fa5, demostrant d'esta manera l'alumne el coneixement dels tres de registres de 
l'instrument. També s'haurà de conèixer les posicions de Fa2 i MI b2, així com les posicions de refilets bàsics: Do-Re, 
La b-Si b i Fa-Sol. 

� Diversos tipus d'articulacions: picado, ligado, staccato, picado-ligado, etc.  

� Dinàmica: de piano a fort incloent crescendos i diminuendo 

PROVA B:  Prova  de capacitat auditiva i de condicions teòriques i practiques del Llenguatge Musical 

PROVA C:  Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell 
tecnico/instrumental obeirà als continguts terminals del 1er curs de les ensenyances professionals. Es valorarà l’execució de 
memòria de les obres presentades 

Continguts: S'observaran aspectes tècnics tals com embocadura, posició corporal, respiració, vibrato, claredat en les 
articulacions i dinàmiques, afinació, així com la interpretació particular de l'alumne. 

Obres Orientatives:  
� Concert en Fa major, Corelli-Barbirolli 
� Sonates, Häendel 
� Concert en Re menor, Albinoni 
� Concert en Si b major, Albinoni 
� Concert en DO menor, Cimarosa 

� Concert NÚM. 3 En Sol menor, Häendel 
� Tres romances, Schumman 
� Four Pieces, Grieg 
� Andante amb variacions, Spohr 
� Peça en Sol menor, Pierné 

Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts 
en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.  

El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d'informe escrit raonat, el curs a què podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment 
global que haja demostrat. 
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ACCÉS AL CURS 3er 

PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat a l'Instrument 

Continguts: 

� El fragment constarà d'entre 15 i 25 compassos 

� Els compassos podran ser de subdivisió binària o ternària, podent existir canvis de compàs. 

� La tonalitat no excedirà de quatre alteracions i poden haver-hi alteracions accidentals. 

� Podrà haver-hi qualsevol figura rítmica, amb puntet, en síncopes, dosillos, tresillos, seisillos. 

� Es combinaran diferents articulacions. 

� Apareixeran notacions de dinàmica per a demostrar la flexibilitat del so de l'alumne 

PROVES B: 

B.1 Llenguatge Musical.  prova de llenguatge musical per a valorar les aptituds i elsconeixements aconseguits durant el 
segon curs d’ensenyances professionals. Les àrees de valoració se centraran en: entonació, escolta intelligent, ritme i teoria. 

B.2 Piano complementari. Les proves consistiran en: 

1. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i dels continguts de primer 
curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. 

2. Interpretació d’un estudi, una peça o un fragment d’obra triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, 
amb un nivell de primer curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. 

PROVA C:  Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell 
tecnico/instrumental obeirà als continguts terminals del 2n curs de les ensenyances professionals. Es valorarà l’execució de 
memòria de les obres presentades 

Contenidos: Se observarán aspectos técnicos tales como embocadura, posición corporal, respiración, vibrato, claridad en 
las articulaciones y dinámicas, afinación, así como la interpretación particular del alumno. 

Obras Orientativas:  

� Concierto en la menor, Vivaldi 

� Concierto Nº 1en Re menor (movimiento 1º), Lebrun 

� Aria “ah se in ciel, benigne stelle”, Mozart 

� Tres romanzas, Schumman 

� Concierto en Do m, Cimarosa 

� Concierto en Re m, Albinoni 

� Pieza en Sol m, Pierné 

 

 

 

Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts 
en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.  

El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d'informe escrit raonat, el curs a què podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment 
global que haja demostrat. 
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ACCÉS AL CURS 4t 

PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat a l'Instrument 

Continguts:  

� Armadura, fins a 5 alteracions 

� Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 i 12/8. 

� Diversos tipus d'articulacions: picado, ligado, picado-ligado, staccato i subratllat, etc. 

� Utilització de notes d'adorn: mordents, refilets, apoyatures. 

� Utilització del vibrato.  

� Dinàmica: de p a f, incloent crescendos i diminuendos. 

� Agógica: canvis de moviment, incloent accelerando i rallentando. 

� Correcta emissió dels sons Si b2 a Sol5. 

PROVES B:  

B.1 Harmonia. Les proves consistiran en: 

1. Realització d’un baix xifrat o l’harmonització d’un tiple, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Harmonia 
d’ensenyances professionals de música. 

2. Prova d’audició guiada, on l’aspirant realitze una anàlisi harmònica d’un exercici proposat pel tribunal, adequat al 
nivell de primer curs de l’assignatura d’harmonia d’ensenyances professionals de música. 

B.2 Piano complementari. Les proves consistiran en: 

1. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i dels continguts de segon 
curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. 

2. Interpretació d’un estudi, una peça o un fragment d’obra triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, 
amb un nivell de segon curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música.  

PROVA C:  Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell 
tecnico/instrumental obeirà als continguts terminals del 3er curs de les ensenyances professionals. Es valorarà l’execució de 
memòria de les obres presentades 

Continguts: S'observaran aspectes tècnics com a embocadura, posició del cos i de l'instriment, respiració abdominal, 
vibrato, qualitat del so, afinació, claredat en les articulacions, dinàmica i aspectes interpretatius, com a adequació de la 
interpretació a l'estil de l'obra. 

Obres Orientatives:  

� Sonata en Si b M, Telemann 

� Quartet en Fa M K370 (sonata), Mozart 

� Tres romances, Schumman 

� Concert NÚM. 1 En Re m, Lebrun 

� Concert NÚM. 3 En Sol m, Häendel 

� Solos orquestrals, Rothwell 

� Concert en La m, Vivaldi 

� Sonata Op. 166, Saint-Saëns 

Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts 
en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.  

El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d'informe escrit raonat, el curs a què podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment 
global que haja demostrat. 
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ACCÉS AL CURSO 5é 

PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat a l'Instrument 

Continguts:  

� Armadures: Fins a 6 alteracions.  

� Compàs: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8,  incloent compassos d'amalgama. 

� Tessitura: Oscil·larà entre el Si b2 i el Sol #5, demostrant d'esta manera l'alumne el coneixement dels tres registres de 
l'instrument.  

� Diversos tipus d'articulacions picat, lligat, staccato, picado-ligado, subrayado, etc. 

� Utilització de notes d'adorn: apoyatures, refilets, mordents, grupetos, etc.  

� Dinàmica: de pp a ff incloent crescendos, diminuendos, esforzados, etc.  

� Agógica: Canvis de moviment incloent accelerant i rallentando.  

PROVES B:  

B.1 Harmonia.  Les proves consistiran en: 

1. Realització d’un baix xifrat o l’harmonització d’un tiple, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Harmonia 
d’ensenyances professionals de música. 

2. Prova d’audició guiada, on l’aspirant realitze una anàlisi harmònica d’un exercici proposat pel tribunal, adequat al 
nivell de segon curs de l’assignatura d’Harmonia d’ensenyances professionals de música. 

B.2 Piano complementari. Les proves consistiran en: 

1. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i dels continguts de tercer curs 
de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. 

2. Interpretació d’un estudi, una peça o un fragment d’obra triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, 
amb un nivell de tercer curs de l’assignatura de piano complementari d’ensenyances professionals de música. 

PROVA C:  Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell 
tecnico/instrumental obeirà als continguts terminals del 4t curs de les ensenyances professionals. Es valorarà l’execució de 
memòria de les obres presentades 

Continguts: S'observaran aspectes tècnics com: embocadura, una correcta posició de l'instrument que al costat de la 
respiració, permeten una bona qualitat del so i afinació vibrato, flexibilitat, etc. I aspectes interpretatius com a adequació de 
la interpretació a l'estil de l'obra, dinàmica, articulació, agógica, unificació tímbrica, afinació, frasege, etc.  

Obres Orientatives:  

� Concert en La m, Vivaldi  

� Concert NÚM. 3 En Sol m, Haendel 

� Concert en Do M, Haydn 

� Concert NÚM. 1 En Re m, Lebrun  

� Quartet en Fa M K.370 (Sonata), Mozart  

� Tres Romances, Schumman  

� Sonata Op. 166, Saint-Saëns  

� Sonata, Poulenc 

 

Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts 
en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.  

El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d'informe escrit raonat, el curs a què podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment 
global que haja demostrat. 
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ACCÉS AL CURS 6é 

PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat a l'Instrument 

Continguts:  

� Armadura: Totes les alteracions possibles  

� Compàs: Tot tipus de compàs, simple, compost, amalgama de valor afegit, etc.  

� Tessitura: Oscil·larà entre el Si b2 i el Sol #5, demostrant d'esta manera l'alumne el coneixement dels tres registres de 
l'instrument.  

� Diversos tipus d'articulacions: Picado, ligado, stacato, diverses combinacions de picat i lligat, etc.  

� Utilització de notes d'adorn: apoyatures, refilets, mordents, grupetos, etc.  

� Dinàmica: de ppp a fff, incloent crescendo, diminuendo, esforzados, etc. 

� Agógica: Qualsevol canvi de moviment, accelerant, rallentando, fematas, cadencias, etc.  

PROVES B:  

B.1 Anàlisi . Les proves consistiran en:  

1. Anàlisi musical d’una peça o fragment, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyances 
professionals de música. 

2. Exercici d’audició guiada, on l’aspirant comente i valore harmònica i formalment el contingut del que escolta, adequat 
al nivell de primer curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyances professionals de música. 

B.2 Història de la música. Les proves consistiran en: 

1. Desenrotllament d’un tema del currículum o part d’este, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Història de 
la música d’ensenyances professionals de música. 

2. Exercici d’audició comentada, contextualitzant l’obra o fragment dins del moment històric, a través d’un comentari 
escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de primer curs de l’assignatura d’Història de 
la música d’ensenyances professionals de música. 

PROVA C:  Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell 
tecnico/instrumental obeirà als continguts terminals del 5é curs de les ensenyances professionals. Es valorarà l’execució de 
memòria de les obres presentades 

Continguts: S'observaren aspectes tècnics com vibrato, una correcta posició de l'instrument, que al costat de la respiració 
permeten una bona qualitat del so i afinació, flexibilitat, etc. i aspectes interpretatius com a adequació de la interpretació a 
l'estil de l'obra, dinàmica, articulació, agógica, unificació tímbrica, afinació, frasege, etc.  

Obres orientatives:  

� Concert en La m, Vivaldi  

� Concert NÚM. 3 En Re m, Vivaldi  

� Quartet en Fa M.K.370 (Sonata), Mozart  

� Concert K.314, Mozart 

� Concert en Do M, Haydn  

� Concert NÚM. 1 en Re m, Lebron  

� Tres Romances, Schumman  

� Sonata Op. 166, Saint-Saëns  

� Sonata, Poulenc  

� Fantasía Pastoral, E. Bozza  

Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts 
en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.  

El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d'informe escrit raonat, el curs a què podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment 
global que haja demostrat. 


