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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 tindrà una duració màxima de 16 compassos.  

� Estil Clàssic  

� Tonalitats de Do major, Sol major, Fa major o relatius.  

� Estructura formal, A-B o A-B-A  

� Únic compàs al llarg de tot el fragment: 2/4, 3/4, o 4/4 

� Dinàmica: f, p, mf, ‘Crescendo’ i ‘Decrescendo’.  

� Agógica: tempo Moderato o andante. Ritardando  

� Articulacions: staccato, legat, non legato i lligadura de notes 

� Realització de plans sonors entre melodia i acompanyament.  

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 

Obres orientatives: 

� 25 Estudios fáciles op.100. Burgmüller 

� Estudios op.276. Duvernoy 

� Estudios op. 100. Bertini 

� Estudios op. 849.Czerny    

� Pequeños preludios y fugas. J. S. Bach 

� Sonatinas op.20 y op.55. Kulhau 

� Sonatinas op.36. Clementi (excepto la nº1). 

� Sonatinas op.20. Dussek 

� Sonatinas vienesas. Mozart                                    

� Album para la juventud op. 68. Schumann 

� Mikrokosmos vol. III. Bartók 

� Piezas op. 27 y 39. Kabalevsky. 

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 a l'Instrument 

Continguts :  

� El fragment tindrà una duració màxima de 16 compassos. 

� Estil clàssic  

� Tonalitats de Do major, Sol major, Fa major Re major, La major o relatius.  

� Estructura formal: A B o A B A.  

� Únic compàs al llarg de tot el fragment: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8 

� Dinàmica: f, p, mf, ‘crescendo’, ‘Decrescendo’ i reguladors.  

� Agógica: tempo Moderato, Andantino i Allegretto 

� Articulacions: staccato, legato, non legato i lligadura de dos notes.  

� Realització de plans sonors entre melodia i acompanyament 

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 

Obres Orientatives: 

� Estudios op. 636. Czerny 

� Estudios op. 849.Czerny 

� Estudios op. 32. Bertini 

� Invenciones a dos voces. J. S. Bach  

� Sonatinas. Beethoven 

� Sonatinas. Haydn 

� Sonata en Do mayor KV 545. Mozart 

� Album para la juventud op. 68. Schumann 

� Album para la juventud op. 39. Tchaikovski 

� Valses, preludios, mazurkas. Chopin 

� Mikrokosmos vol. IV. Bartók 

� Children's corner . Debussy  

� Recuerdos de viaje. Albéniz 

Podrà presentar-se qualsevol altra obra distinta de les dalt indicades, però haurà de tenir a juí del tribunal el mateix nivell 
de dificultat que les obres orientatives  

 

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 tindrà una duració màxima de 24 compassos.  

� Estil Clàssic o Romàntic  

� Tonalitats de Do major, Sol major, Re major, La major, Fa major, Si b major, Mi b major, La b major o relatius.  

� Estructura formal: A B, A B A, A A B, A A A. 

� Únic compàs al llarg de tot el fragment: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8   

� Dinàmica: f, p, mf, mp, Crescendo, Decrescendo, reguladors.  

� Agógica: tempo Moderato, Andante, Andantino, Allegro, Allegretto, Ritardando, Rallentando.  

� Articulacions: staccato, legato, non legato, lligadura de dos i de quatre notes. 

� Realització de plans sonors, utilització del pedal 

PROVES B:  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. 

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 

Obres Orientatives: 

� Pequeños estudios de velocidad, op. 636. Czerny 

� Escuela de la velocidad, op. 299 Vol 1 y 2. Czerny 

� Estudios op. 84. Cramer 

� Estudios op. 32. Jensen 

� Invenciones a dos voces. J. S. Bach 

� Sonatas. Scarlatti    

� Sonatas op. 49 nº 1, 2. Beethoven 

� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Clementi 

� Piezas líricas. Grieg 

� Valses,Preludios,Mazurkas. Chopin 

� 6 piezas para niños, op. 72. Mendelssohn 

� Valses op. 39. Brahms 

� Microcosmos vol. V. Bartók 

� Para niños. vol. IV. Bartók 

� Piezas para niños op. 65 . Prokofiev 

� Children's corner. Debussy  

� Gymnopédies. Satie 

� España. Isaac Albéniz 

Podrà presentar-se qualsevol altra obra distinta de les dalt indicades, però haurà de tenir a juí del tribunal el mateix nivell 
de dificultat que les obres orientatives  

 

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:  

� El fragment tindrà una duració màxima de 24 compassos.  

� Estil Clàssic o Romàntic.  

� Tonalitats de Do major, Sol major, Re major, La major, Fa major, Si b major, Mi b major, La b major o relatius.  

� Estructura formal: A B A, A B B, A A A, A A B. 

� Únic compàs al llarg de tot el fragment: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 

� Dinàmica: f, p, mf, mp, ff, Pp, Crescendo, Diminuendo, reguladors. 

� Agógica: Lent, Moderato, Andante, Allegro, Presto, accelerando, Ritardando, lligadura de dos i de quatre notes.  

� Realització de plans sonors, utilització del pedal 

PROVES B:  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. 

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 

Obres Orientatives: 

� Escuela de la velocidad, op. 299 Vol 3 y 4. Czerny 

� Estudios op.16 y 46.Heller 

� Estudios op. 84. Cramer 

� Suites francesas. J. S. Bach 

� Sonatas. Scarlatti   

� Sonatas. Beethoven 

� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Variaciones. Mozart  

� Momentos musicales. Schubert 

� Escenas de niños op. 15. Schumann 

� Nocturnos. Chopin 

� Romanzas sin palabras. Mendelssohn 

� 6 Danzas folklóricas rumanas. Bartók 

� España. Albéniz 

� Danzas españolas op. 5. Granados 

� Música callada. Mompou 

� Danzas gitanas. Turina 

Podrà presentar-se qualsevol altra obra distinta de les dalt indicades, però haurà de tenir a juí del tribunal el mateix nivell 
de dificultat que les obres orientatives  

 

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:  

� El fragment tindrà una duració màxima de 32 compassos.  

� Estil: Clàssic, Romàntic o Modern 

� Tonalitats: totes les majors i menors 

� Estructura Formal: A B A, A A B, A B B, A A B B, A B A B, A B B A.  

� Compassos: tots els simples i compostos i canvis de compàs.  

� Figures: redones, blanques, negres, corchees, semicorxees, fuses, puntets, sincopes i grups de valoració irregular.  

� Dinàmica: f, p, ff, Pp, mf, mp, reguladors, crescendo, diminuendo, esforçant.  

� Agógica: Lent, adagio, Moderato, andante, allegro, presto, Vivace, accelerando, ritardando, ad libitum 

� Articulacions: staccato, legato, non legato, lligadures de quatre, sis i huit notes. 

� Utilització d'acords en ambdues mans  

� Realització de plans sonors, utilització del pedal.  

PROVES B:  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. 

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 

Obres Orientatives: 

� El arte de dar soltura a los dedos, op. 740. Czerny 

� Gradus ad Parnassum. Clementi 

� 15 estudios de virtuosismo, Moszkowsky 

�  Estudios op.16 y 46.Heller 

� Invenciones a tres voces. J. S. Bach 

� Sonatas.Padre Soler 

� Sonatas. Beethoven 

� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Variaciones. Mozart 

� mprontus. Schubert 

� Escenas de niños op. 15. Schumann 

� Preludios. Chopin 

� Valses. Chopin 

� Mazurkas. Chopin 

� Nocturnos. Chopin 

� Romanzas sin palabras. Mendelssohn 

� Las estaciones op. 37. Tchaikovski 

� Consolaciones. Liszt 

� Arabescas. Reverie. Passepied. Debussy 

� Preludios op. 38 . Kabalevski    

� 10 Piezas op. 12. Prokofiev 

� Suite Española. Albéniz 

� Danzas españolas. Granados 

� Preludios. Mompou 

Podrà presentar-se qualsevol altra obra distinta de les dalt indicades, però haurà de tenir a juí del tribunal el mateix nivell 
de dificultat que les obres orientatives  

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:  
� El fragment tindrà una duració màxima de 32 compassos.  
� Estil: Clàssic, Romàntic o Modern  
� Tonalitats Totes les majors i menors 
� Estructura formal: A B A, A A B, A B B, A A B B, A B A B, A B B A.  
� Compassos: tots els simples i compostos i canvis de compàs. 
� Figures: redones, blanques, negres, corchees, semicorxees, fuses, puntets, síncopes i grups de valoració irregular. 
� Dinàmica: f, p, ff, Pp, mf, mp, reguladors, crescendo, diminuendo, esforçant.  
� Agógica: Lent, Adagio, Moderato, Andante, Allegro, Presto, Vivace, accelerant, ritardando, ad libitum. 
� Articulacions: staccato, legato, non legato, lligadures de quatre, sis i huit notes. 
� Utilització d'acords en ambdues mans. 
� Realització de plans sonors, utilització del pedal.  

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. 

B.3 Acompanyament. Les proves consistiran en: 

1. Transposició, a una determinada distància intervál·lica, de l’acompanyament d’una obra; adequada al nivell de primer 
curs de l’assignatura d’Acompanyament d’ensenyances professionals de música. 

2. Realització de l’acompanyament d’una melodia xifrada proposada pel tribunal, adequat al nivell de primer curs de 
l’assignatura d’Acompanyament 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 

Obres orientatives: 
� El arte de dar soltura a los dedos, op. 740. Czerny 
� Gradus ad Parnassum. Clementi 
� Estudios póstumos. Chopin 
� 15 estudios de virtuosismo, Moszkowsky   
� Suites Inglesas. J. S. Bach 
� Preludios y fugas. libro I. El clave bien temperado. J. 

S. Bach 
� Suites. Haendel 
� Sonatas. Beethoven 
� Sonatas. Haydn               

� Sonatas. Variaciones. Mozart 
� Valses y Danzas alemanas. Schubert.  
� Blumenstück op. 19. Schumann 
� Preludios. Chopin 
� Valses. Chopin 
� Nocturnos. Chopin 
� Dos rapsodias op. 19. Brahms 
� Las estaciones op. 37. Tchaikovski 
� Preludios op. 23. Rachmaninov 

Podrà presentar-se qualsevol altra obra distinta de les dalt indicades, però haurà de tenir a juí del tribunal el mateix nivell 
de dificultat que les obres orientatives  

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. 


