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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 :  
� Nombre mínim i màxim de compassos: entre 20 i 60. 
� Tonalitat: fins a tres alteracions (major i menor). 
� Àmbit de registre: dues octaves i mitja 
� Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,3/8 i 6/8; amb possibilitat de canvi entre ells. 
� Forma: A-B-A / A-A. 
� Figures rítmiques: redona, blanca, negra, corxea i semicorxea, amb els seus respectius silencis. Puntets simples, 

tresillos, síncopes regulars i notes a contratemps. Calderó. 
� Agógica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Ritardando i Accelerando. 
� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, sforzando, accents ( >,^) i staccato. 
� Dinàmiques: p, mf, f, Crescendo 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 de les ensenyances elementals. Es valorarà l’execució de memòria de 
les obres presentades 

Continguts: 
� Longitud mínima: 60 compassos. 
� Tonalitat: fins a 3 alteracions (majors i menors). 
� Àmbit de registre: dues huitenes. 
� Compassos utilitzables: tots. 
� Dinàmica: tota. 
� Agógica: tota. 
� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 

de característiques semblants. 
� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, staccato, sforzando, accents ( >,^). 
� Lectura:  

- Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, lligat, modulacions, canvis de to i mode 
(sense eixir-se de les tonalitats proposades). 

- Rítmica: Totes les figures simples i els seus silencis, puntets simples i dobles, dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos i seisillos. Canvis de compàs i de rítmica (binària-ternària), síncopes i notes a contratemps regulars i 
irregulars. 

Obras orientativas                                       Autor Editorial 

Romance ----------------------------------------------C. Saint-Säens ---Schimer (solos for the player, Nº8) 
Sonata en Fa (1r Mov.)    -------------------------Teleman 
Romanza-----------------------------------------------W. A. Mozart ------Boosey & Hawkes 
Concert nº 1 (2º mov.) ------------------------------W. A. Mozart ------Boosey & Hawkes 
Prelude -------------------------------------------------J. S. Bach----------Oxford University (an intermediate horn bood, Nº2) 
Larghetto y Allegretto -------------------------------Schumann 
Siciliano ------------------------------------------------D. Scarlatti 
Pavana -------------------------------------------------Gluck----------------Boosey & Hawkes 
En Irlande----------------------------------------------E. Bozza 
Romance sentimentale-----------------------------L. Niverd 
Sonatina en Do M -----------------------------------M. Clementi -------Oxford University (an intermediate horn book, nº4)  
Scherzo, de la serenade in D, op.11------------J. Brahms----------Schimer (solos for the player, nº7) 
I see a huntsman, de Julio César----------------G. F. Haendel-----Schimer (solos for the player, nº3) 
Sarabande---------------------------------------------G. F. Haendel-----Boosey & Hawkes (Clasical album for horn, nº 7) 
I attempt from loves sicknees to fly -------------H. Purcell ----------Schirmer (solos for the player, nº2) 
Canzoneta ---------------------------------------------G. Pergolesi -------Boosey & Hawkes (learn al you play french-hornconcert pieces) 
1ª Sonata (Autum Dream) -------------------------Cherubini 

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.  



  

Codi: 03011434 Normativa de creació i autorització: resolució 18/01/96 DOCV 01/02/96   

PROVES D’ACCÉS A 
ENSENYANCES PROFESSIONALS 

CONTINGUTS, especialitat 

TROMPA 

adscrit a Conservatori Professional de Música “Guitarrista José Tomás, codi 03014678  11/03/2016 Página 2 de 10 
   ss  

 
C E N T R E  S U B V E N C I O N A T   

Av/ de l’Aigüera, 10  03502 Benidorm      Tfon: 966806795    correu electrònic: conservatorio@benidorm.org 

s 

ACCÉS AL CURS 2n 

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

Continguts :  

� Nombre mínim i màxim de compassos: entre 30 i 70. 

� Tonalitat: fins a tres alteracions (major i menor). 

� Àmbit de registre: dues huitenes. 

� Compassos: binaris i ternaris, amb la seua respectiva subdivisió; amb possibilitat de canvi entre ells. 

� Forma: A-B-A/A-A. 

� Figures rítmiques: redona, blanca, negra, corxea i semicorxea, amb els seus respectius silencis. Puntets simples, 
dosillos, tresillos, síncopes regulars i notes a contratemps i síncopes. Calderó. 

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

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, sforzando, accents ( >,^) i staccato. 

� Dinàmiques: pp, p, mf, f, fp, ff, Crescendo 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: 

� Longitud mínima: 75 compassos. 

� Tonalitat: fins a 4 alteracions (majors i menors). 

� Àmbit de registre: dues huitenes i mitja. 

� Compassos utilitzables: tots. 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants. 

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, staccato, sforzando, accents ( > ^ ‘ ) 

� Lectura: 

- Tècnica melòdica: passatges cromàtiques, escales, arpegis, intervals, lligat, modulacions, canvis de to i mode 
(sense eixir-se de les tonalitats proposades). 

- Rítmica: Totes les figures simples i els seus silencis, puntets simples i dobles, dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos i seisillos. Canvis de compàs i de rítmica (binària-ternària), síncopes i notes a contratemps regulars i 
irregulars. 

Obras Orientativas                                      Autor Editorial 

Fantaisie Brève----------------------------------- J. Pernoo -----------------------------Alphonse Leduc 

Sonata en Fa-------------------------------------- Teleman 

Concert Nº 1--------------------------------------- W. A. Mozart-------------------------Boosey & Hawkes 

Cavatina-------------------------------------------- V. Bakaleinikoff ---------------------Belwin-Mills Publishing 

Vocalice -------------------------------------------- Rachamaninoff 

Nocturno-------------------------------------------- Grieg 

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:  

� Nombre mínim i màxim de compassos: entre 35 i 80. 

� Tonalitat: fins a quatre alteracions (major i menor). 

� Àmbit de registre: dues huitenes i mitja. 

� Compassos: binaris, ternaris i quaternaris, amb la seua respectiva subdivisió; amb possibilitat de canvi entre ells. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants  

� Figures rítmiques: redona, blanca, negra, corxea, semicorxea i fusa , amb els seus respectius silencis. Puntets simples, 
dosillos, tresillos, seisillos, síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps regulars i irregulars. Calderó. 

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

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, sforzando, accents ( >, ^) i staccato, amb la combinació de totes elles. 

� Dinàmiques: pp, p, mf, f, fp, ff, Crescendo i Diminuendo. 

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 

Continguts: 

� Longitud mínima: 75 compassos. 

� Tonalitat: fins a 5 alteracions (majors i menors). 

� Àmbit de registre: tres huitenes. 

� Compassos utilitzables: tots. 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants. 

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, staccato, sforzando, accents ( > ^ ‘ ) 

� Lectura: 

- Tècnica melòdica: passatges cromàtiques, escales, arpegis, intervals, lligat, modulacions, canvis de to i mode 
(sense eixir-se de les tonalitats proposades). 

- Rítmica: Totes les figures simples i els seus silencis, puntets simples i dobles, dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos i seisillos. Canvis de compàs i de rítmica (binària-ternària), síncopes i notes a contratemps regulars i 
irregulars. 

� S'observaran aspectes tècnics tals com: embocadura, posició corporal, respiració, claredat en les articulacions i 
dinàmiques, afinació, així com la interpretació personal de l'alumne. 
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Obras Orientativas Autor Editorial 

Solo ------------------------------------------------------ R. Pugno -----------------------------Alphonse Leduc 

Nocturno ------------------------------------------------ Strauss--------------------------------Hawkes&Son  

Concertino --------------------------------------------- J.M. Haydn---------------------------Universal Edition 

Romance------------------------------------------------ Gliere 

Nocturno ------------------------------------------------ Oliere 

Thème and variations-------------------------------- Strauss 

Concerto per a Corno e corda--------------------- Rercadente 

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:  

� Nombre mínim i màxim de compassos: entre 40 i  85. 

� Tonalitat: fins a cinc alteracions (major i menor). 

� Àmbit de registre: tres huitenes. 

� Compassos: binaris, ternaris i quaternaris, amb la seua respectiva subdivisió; amb possibilitat de canvi entre ells. 
Amalgamats: 5/4, 7/4 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants  

� Figures rítmiques:  Totes, amb els seus respectius silencis. Puntets simples, dosillos, tresillos, cuatrillos, quintillos i 
seisillos amb els seus respectius silencis; síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps regulars i irregulars. 
Calderó. 

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

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, sforzando, accents ( >,^) i staccato, amb la combinació de totes elles. 

� Dinàmiques: pp, p, mf, f, fp, ff, Crescendo i Diminuendo. 

� Es podran utilitzar fins a 4 compassos de transport: Trompa en Mi b, Re, La i Trompa en Sol. 

� Es podran utilitzar fins a 6 compassos de sons tapats. 

� Adorns: grupetos i mordents. 

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: 

� Longitud mínima: 80 compassos. 

� Tonalitat: fins a 5 alteracions (majors i menors). 

� Àmbit de registre: tres huitenes. 

� Compassos utilitzables: tots. 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants. 

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, staccato, sforzando, accents ( > ^ ‘ ) 
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� Lectura: 

- Tècnica melòdica: passatges cromàtiques, escales, arpegis, intervals, lligat, modulacions, canvis de to i mode 
(sense eixir-se de les tonalitats proposades). 

- Rítmica: Totes les figures simples i els seus silencis, puntets simples i dobles, dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos i seisillos. Canvis de compàs i de rítmica (binària-ternària), síncopes i notes a contratemps regulars i 
irregulars. 

� S'observaran aspectes tècnics tals com: embocadura, posició corporal, respiració, claredat en les articulacions i 
dinàmiques, afinació, mesura, així com l’interpretació personal de l'alumne. 

Obras Orientativas                                       Autor Editorial 

Elegie ---------------------------------------------------- F. Poulenc----------------------------J & W. Chester 

Koncert-Rondo ---------------------------------------- W. A. Mozart-------------------------Breitkopf & Harter 

Concierto nº3 ------------------------------------------ W. A. Mozart-------------------------Breitkopf & Harter 

Elegy for Mippy---------------------------------------- L.Bernstein---------------------------Boosey & Hawkes 

Chant Lointain ----------------------------------------- E. Bozza ------------------------------Alphonse Leduc 

Sonata en Mi b M------------------------------------- Danzi ----------------------------------Breitkopf & Harter 

Morceau de concet op. 94-------------------------- C. Saint-Saëns----------------------Editions Durand & Cie 

Nocturno ------------------------------------------------ Reinecke 

Hunteris moon----------------------------------------- G.Vinter 

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:  

� Nombre mínim i màxim de compassos: entre 45 i  90. 

� Tonalitat: fins a sis alteracions (major i menor). 

� Àmbit de registre: tres huitenes i mitja. 

� Compassos: binaris, ternaris i quaternaris, amb la seua respectiva subdivisió binària i ternària; amb possibilitat de canvi 
entre ells. Amalgamats: 5/4, 7/4, 5/8, 7/8. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants  

� Figures rítmiques:  Totes, amb els seus respectius silencis. Puntets simples, dosillos, tresillos, cuatrillos, quintillos, 
septillos  i  seisillos amb els seus respectius silencis; síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps regulars i 
irregulars. Calderó. 

� Agógica: Tota. 

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, sforzando, accents (>,^) i staccato, amb la combinació de totes elles. Doble picat. 

� Dinàmiques: pp, p, mf, f, fp, ff, Crescendo i Diminuendo. 

� Transport: Trompa en Mi b, Re, Re b, La, Sol i Trompa en La b. 

� Es podran utilitzar fins a 10 compassos de sons tapats. 

� Adorns: grupetos i mordents i refilets. 

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:  

� Longitud mínima: 90 compassos. 

� Tonalitat: fins a 6 alteracions (majors i menors). 

� Àmbit de registre: tres huitenes i mitja. 

� Compassos utilitzables: tots. 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants. 

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, staccato, sforzando, accents ( > ^ ‘ ) 
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� Lectura: 

- Tècnica melòdica: passatges cromàtiques, escales, arpegis, intervals, lligat, modulacions, canvis de to i mode 
(sense eixir-se de les tonalitats proposades). 

- Rítmica: Totes les figures simples i els seus silencis, puntets simples i dobles, dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos, septillos i seisillos. Canvis de compàs i de rítmica (binària-ternària), síncopes i notes a contratemps 
regulars i irregulars. 

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

Obras Orientativas                                      Autor Editorial 

Sonata --------------------------------------------------- P. Hindemith-------------------------Edition Schott 

Sonata --------------------------------------------------- Telemann 

Concert nº 3-------------------------------------------- W. A. Mozart-------------------------Breikopf & Härtel 

Chant Lointain ----------------------------------------- Bozza 

Concert  en Fa----------------------------------------- F. Strauss ----------------------------Universal Edition Wien 

Sonata --------------------------------------------------- L. Van Beethoven ------------------Boosey & Hawkes 

Ls chasse de Saint Hubert ------------------------- H. Busser-----------------------------Alphonse Leduc 

Laudatio ------------------------------------------------- B. Krol ---------------------------------Simro 

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:  

� Nombre mínim i màxim de compassos: entre 50 i 100. 

� Tonalitat: fins a set alteracions (major i menor). 

� Àmbit de registre: tres huitenes i mitja. 

� Compassos: binaris, ternaris i quaternaris, amb la seua respectiva subdivisió; amb possibilitat de canvi entre ells. 
Amalgamats: 5, 7 i 9 amb subdivisió binària i ternària. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants  

� Figures rítmiques:  Totes, amb els seus respectius silencis. Puntets simples i compostos. Dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos, seisillos i septillos amb els seus respectius silencis; síncopes regulars i irregulars i notes a contratemps 
regulars i irregulars. Calderó. 

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

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, sforzando, accents (>,^) i staccato, amb la combinació de totes elles. Doble picat i 
triple picat. 

� Dinàmiques: ppp, pp, p, mf, f, fp, ff, fff. Crescendo i Diminuendo. 

� Transport: Trompa en Mi b, Re, La, La b, si, si b, mi, re, re b i Trompa en Sol. 

� Sons bouchés. 

� Adorns: grupetos, mordents, apoyatures i refilets. 

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: 

� Longitud mínima: 1000 compassos. 

� Tonalitat: fins a  7 alteracions (majors i menors). 

� Àmbit de registre: tres huitenes i mitja. 

� Compassos utilitzables: tots. 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota. 

� Formes: Sonata Clásica, Suite barroca (danses), Canon, Ricercare, Rondó, Variacions sobre un tema, Imitació o altres 
de característiques semblants, marxa, fuga, minué.... 



  

Codi: 03011434 Normativa de creació i autorització: resolució 18/01/96 DOCV 01/02/96   

PROVES D’ACCÉS A 
ENSENYANCES PROFESSIONALS 

CONTINGUTS, especialitat 

TROMPA 

adscrit a Conservatori Professional de Música “Guitarrista José Tomás, codi 03014678  11/03/2016 Página 10 de 10 
   ss  

 
C E N T R E  S U B V E N C I O N A T   

Av/ de l’Aigüera, 10  03502 Benidorm      Tfon: 966806795    correu electrònic: conservatorio@benidorm.org 

s 

� Articulacions: Picat, lligat, picat-lligat, staccato, sforzando, accents (  ,^, ¨, .   ). 

� Lectura: 

- Tècnica melòdica: passatges cromàtiques, escales, arpegis, intervals, lligat, modulacions, canvis de to i mode 
(sense eixir-se de les tonalitats proposades). 

- Rítmica: Totes les figures simples i els seus silencis, puntets simples i dobles, dosillos, tresillos, cuatrillos, 
quintillos i seisillos. Canvis de compàs i de rítmica (binària-ternària), síncopes i notes a contratemps regulars i 
irregulars. 

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

Obras orientativas                                  Autor Editorial 

Concierto en Do M ----------------------------------- Correte 

Concierto nº2 ------------------------------------------ W. A. Mozart-------------------------Breitkopf & Harter 

Pièce en ré --------------------------------------------- H. Busser-----------------------------Alphonse Leduc 

Concierto nº1 ------------------------------------------ Haydn ---------------------------------Breitkopf & Harter 

Concerto for Horn and strings --------------------- G. Jacob ------------------------------Galliard Limited 

3er. Solo de concierto op. 20 ---------------------- Douprat 

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. 


