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ACCÉS AL CURS 1er 

PROVA A:  Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat als instruments caixa, timbales i 
lamines. 

Continguts comuns:  

� Numere màxim de compassos 16: Compassos, 2/4, 3/4, 4/4, i 6/8. 

� Figures rítmiques: Redona, blanca, negra, corxeres, i semicorxeres amb els seus respectius silencis. Punts, 
tresillos, síncopes, notes a contratemps lligadures i calderó.                      

� Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Ritardando i Accelerando. 

� Dinàmica: (Redoblament) p, f, mf, Crescendo i Diminuendo. 

Continguts específics: 

� Caixa: Redoblaments. 

� Timbals: Per a dos timbales com a mínim. 

� Lamines: Tonalitat, fins a dos alteracions en l'armadura. 

PROVA B: prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/pràctics del llenguatge musical 

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

Continguts: 

L’obra haurà de constar dels mateixos continguts que els descrits en la prova, A, exceptuant la duració, l'estil i 
l'estructura que es deixa al total juí de l'aspirant. 

Obres orientatives: 

Podrà presentar-se una altra obra diferent de les orientatives, però hauran de témer a juí del tribunal el mateix 
nivell de dificultat que les obres orientatives 

Caixa:  
� Musical Studies for Snare Drum, G. Whaley 

� Intermediate Snare Drum Studies , M. Peters 

� Countdown, M. Markovich 

� Colonial Drummer, M. Markovich 

Timbals: 
� Estudios para timbales, Nº 14 y 15 vol.1, Richard Hochrainer. 

� Snake River, J. Beck 

� Alpine Slide, J. Beck 

� Tampico, M. Roy 

Lamines: 
� Reflex, W. Stadler. 

� Play seven, W. Stadler. 

� Malletrix, J. Spears 

� Funny Mallets Vol 1, N. J. Zivkovic 

Multipercussió 
� Multitudes, Th. Brown 

� 10 Beginning Studies for Multiple Percussion, N. Rosauro 

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. 
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ACCÉS AL CURS 2n 

PROVA A:  Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat als instruments caixa, timbales i 
lamines 

Continguts comuns:  
� Numere màxim de compassos 16: Compassos, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, i 12/8, amb possibilitat de canvi 

entre ells. 

� Figures rítmiques: Redona, blanca, negra, corxeres, i semicorxeres amb els seus respectius silencis Punts, 
tresillos, síncopes, notes a contratemps lligadures i calderó.                      

� Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Ritardando i Accelerant. 

� Dinàmica: p, f, mf,< > (Redoblament) p, f, mf, < >, Crescendo i Diminuendo. 

Continguts específics: 
� Caixa: Redoblaments, mordents. 

� Timbals: Per a tres timbales. 

� Lamines: Tonalitat, fins a quatre alteracions en l'armadura. 

PROVA B:  prova  de capacitat auditiva i de condicions teorico-prácticos del llenguatge musical 

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

Continguts: 

L’obra haurà de constar dels mateixos continguts que els descrits en la prova, A, exceptuant la duració, l'estil i 
l'estructura que es deixa al total juí de l'aspirant 

Obres orientatives: 

Podrà presentar-se una altra obra diferent de les orientatives, però hauran de témer a juí del tribunal el mateix 
nivell de dificultat que les obres orientatives 

Caixa:  
� Musical Studies for Snare Drum, G. Whaley 

� Intermediate Snare Drum Studies, M. Peters 

� Countdown, M. Markovich 

� Méthode de Caisse-Claire, Delecluse 

Timbals: 
� The storm, M. Peters 

� Maximus, J. Spears 

Lamines: 
� Rain dance, A. Gomez 

� Charade, W. Staedler 

� Caccia Caper, J. Spears 

Multipercussió 
� Multitudes, Th. Brown 

� Introduction and Waltz, M. Peters 

� Morris Dance, W. Kraft 

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 als instruments caixa, timbales i 
lamines 

Continguts comuns:  
� Numere màxim de compassos 16 

� Compassos de 2, 3, o 4, temps binaris o 
ternaris amb possibilitat de canvi entre ells. 

� Figures rítmiques: Totes. 

� Redoblaments: p, f, mf, < >. 

� Dinàmica: Tota.     

� Agógica:   Tota. 

Continguts específics: 

� Caixa: Accents, mordents, i redoblaments, de 
5, 7, 9 i 11, notes oberts i tancats. 

� Timbals: Per a tres timbales. 

� Lamines: Tonalitat, fins a sis alteracions en 
l'armadura.

PROVES B:   

B.1 Llenguatge Musical . Prova de llenguatge musical per a valorar les aptituds i coneixements aconseguits 
durant el segon curs d'ensenyances professionals. Les àrees de valoració se centraran en: entonació, 
escolta intel·ligent, 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 continguts de 
primer curs de l'assignatura de piano complementari d'ensenyances professionals de música. 

2. Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'obra triada 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 triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà 
l'alumne. El nivell tècnic/instrumental obeirà als continguts terminals del 2n curs de les ensenyances 
professionals. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades. 

Així mateix es dividirà en tres parts: 1, Caixa i Timbals; 2, Lamines; i 3, Multipercusión; sent obligatori presentar 
una obra, estudi o fragment per a cada una de les parts.  

Continguts: 

L’obra haurà de constar dels mateixos continguts que els descrits en la prova, A, exceptuant la duració, l'estil i 
l'estructura que es deixa al total juí de l'aspirant. 

Obres orientatives: 

Podrà presentar-se una altra obra diferent de les orientatives, però hauran de témer a juí del tribunal el mateix 
nivell de dificultat que les obres orientatives 

Caixa:  
� Colonial Capers, J. Beck 

� Three Means to an End, W. Schistine 

Lamines: 
� Yellow after the rain, M. Peters 

� Bach’s Violin concerto in A minor, Adap. M. 
Goldemberg 

� Prelude in G minor, J.S. Bach 

� Marimba flamenca A. Gomez                    

Timbals: 
� Statement for timpani, G. Whaley 

� Scherzo, M. Peters 

� Pauken suite, S. Fink 

Multipercussió: 
� Istra, J.Beck 

� Conversatión, Witten 

� Geneology, M. Houllif 

� Nomad, T.G Auger 

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 als instruments caixa, timbals i 
lamines 

Continguts comuns:  
� Numere màxim de compassos 32 

� Compassos de 2, 3, o 4, temps binaris o 
ternaris   amb possibilitat de canvi entre ells. 

� Figures rítmiques: Totes. 

� Redoblaments: p, f, mf, < >. 

� Dinàmica: Tota.                      

� Agógica:   Tota. 

Continguts específics: 
� Caixa: Accents, mordents, i redoblaments, de 

5, 7, 9 i 11, notes oberts i tancats. 

� Timbals: Per a tres timbals. 

� Lamines: Tonalitat, fins a set alteracions en 
l'armadura. 

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 continguts de 
segon curs de l'assignatura de piano complementari d'ensenyances professionals de música. 

2. Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'obra triada 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 triada pel tribunal d'una llista de tres que presentara 
l'alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances professionals de tercer 
curs. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades, amb acompanyament o sense de piano. 
Així mateix la prova es dividirà en tres parts: 1, Caixa i Timbales; 2, Lamines; 3, Multipercusión i Bateria. Sent 
obligatori presentar una obra, estudi, o fragment per a cada una de les parts.  

Continguts: 
L’obra haurà de constar dels mateixos continguts que els descrits en la prova A, exceptuant la duració l'estil i 
l'estructura que es deixa al total juí de l'aspirant. 

Obres orientatives: 
Podrà presentar-se una altra obra diferent de les orientatives, però hauran de témer a juí del tribunal el mateix 
nivell de dificultat que les obres orientatives 

Caixa:  
� Intermediate, estudios del 17 al 24, Mitchell Peters 
� Perpetual motion, M. Peters 
� Colonial capers, J. Beck. 
� Colonial drummer, J. Beck 

Lamines:                                                                                          
� Bee (vibráfon), E. Sejourné 
� Frogs, Keiko Abe. 
� Estude in C mayor op 6 nº 10, C.O. Musser. 

Timbals: 
� Etuden für timpani (vol 2 y 3), R. Hochrainer 
� Three Designs for Three timpani, R. Muczynsky 

Multipercussió i Bateria: 
� Estudios in solo percusión, P. 17 a la 23, 

M,Goldenberg. 
� Conversatión, Witten 
� Rondo (4 tom-tom), M. Peters 
� FRENCH SUITE, W. Kraft 

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 5é 

PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel Tribunal adequat als instruments caixa, timbals i 
lamines. 

Continguts comuns:  

� Numere màxim de compassos 32: Compassos 
de 2, 3, o 4, temps binaris o ternaris   amb 
possibilitat de canvi entre ells. 

� Figures rítmiques: Totes. 

� Redoblaments: p, f, mf, < >. 

� Dinàmica: Tota. 

� Agógica: Tota. 

Continguts específics: 

� Caixa: Accents, mordents, i redoblaments, de 
5, 7, 9 i 11, notes oberts i tancats. 

� Timbales: Per a tres timbales. 

� Lamines: Tonalitat, fins a set alteracions en 
l'armadura 

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 continguts de 
tercer curs de l'assignatura de piano complementari d'ensenyances professionals de música. 

2. Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'obra triada 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 triada pel tribunal d'una llista de tres que presentara 
l'alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances professionals de Quart 
curs. Es valorarà l'execució de memòria, de les obres presentades, amb acompanyament o sense de piano. 
Així mateix la prova es dividirà en tres parts: 1, Caixa i Timbals; 2, Lamines; i 3, Multipercusión i Bateria. Sent 
obligatori presentar, una obra, estudi, o fragment per a cada una de les parts.  

Continguts: 
La dita obra haurà de constar dels mateixos continguts que els descrits en la prova A, exceptuant la duració 
l'estil i l'estructura que es deixa al total juí de l'aspirant. 

Obres Orientatives: 
Podrà presentar-se una altra obra diferent de les orientatives, però hauran de témer a juí del tribunal el mateix 
nivell de dificultat que les obres orientatives 

Caixa: 
� Intermediate estudios del 25  al 32, Mitchell Peters. 
� Perpetual motion, M. Peters 
� Rudimental Swing Solos, Wilcoxon 
� Three camps, Tradicional 
� Rudimental Rossini, M. Varner 

Timbals: 
� New timpani, J. Jurrens 
� Sonata for timpani, J. Beck 

Lamines: 
� Asturias, I. Albeniz 
� Estude in C mayor Op 6 Nº 10, Clair Omar Musser 
� Michi , Keiko Abe 

Multipercussió i Bateria: 
� Estudios in solo percusión P. 24 a 29, 

M.Goldenberg.  
� Conversatión, Witten 
� Rythmic Op.70, 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 
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ACCÉS AL CURS CURS 6é 
PROVA A: Lectura a primera vista d'un fragment proposat pel tribunal adequat als instruments Caixa, Timbales i 
Lamines. 

Continguts comuns:  
� Numere màxim de compassos 16: Compassos, 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, i 12/8, amb 
possibilitat de canvi entre ells. 

� Figures rítmiques: Totes. 
� Redoblaments: p, f, mf, < >. 
� Dinàmica: Tota.                      

� Agógica: Tota. 

Continguts específics: 
� Caixa: Redoblaments, mordents. 
� Timbals: Per a tres timbales. 
� Lamines: Tonalitat, fins a set alteracions en 

l'armadura 

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'ell, 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 triada pel tribunal d'una llista de tres que presentara 
l'alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es 
valorarà l'execució de memòria de les obres presentades, amb acompanyament o sense de piano. 

Així mateix la prova's dividirà en tres parts: 1, Caixa i Timbals; 2, Lamines; i 3, Multipercusión i Bateria. Sent 
obligatori presentar, una obra, estudi, o fragment per a cada una de les parts.  

Continguts: 
L’obra haurà de constar dels mateixos continguts que els descrits en la prova A, exceptuant la duració l'estil i 
l'estructura que es deixa al total juí de l'aspirant. 

Obres orientatives: 
Podrà presentar-se una altra obra diferent de les orientatives, però hauran de témer a juí del tribunal el mateix 
nivell de dificultat que les obres orientatives 
Caixa: 
� Avanced estudios del 1 al 6, Mitchell Peters 

� Sonata snare drum, S. Fink 

� Advanced Rudimental Solos, J. Beck 

Multipercussió i Bateria: 
� Inspirations diabolique, Tagawa 

� Variantes, Brouwer 

� Side by side, M. Kitazume 

Timbals: 
� Symphonic studies N. Woud 
� Three Movements for five timpani, J. Beck 

Lamines: 
� Estude in C mayor op 6 Nº 10, Clair Omar 

Musser 
� Suite nº-1 sol mayor bwv 1007, J.S.Bach. 
� Three preludes, N.Rosauro 
� Michi, K.Abe 
� Blues for gilbert, M.Glentworth. 
� Somnis, J.Suñer. 

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 


