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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 :  

� Numere màxim de compassos, 16 

� Alteracions: fins a 2 

� Compassos: 2/4, 3/4, i 4/4 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota.  

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: 

� Theme Varie, R. Clerise 

� Andante y allegro cómodo, E. Baudrier 

� Intrada y rigaudon, H. Purcell 

� La elé des champs, C. Dubois 

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 :  

� Numere màxim de compassos, 16 

� Alteracions: fins a 4 

� Compassos: 2/4, 3/4, i 4/4 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota.  

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: 

� Piece de Concours, L. Picavais 

� Andante et allegro, R. Gaudron 

� Andante et allegro, R. Clerisse 

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:  

� Numere màxim de compassos, 32 

� Alteracions: fins a 5 

� Compassos: 2/4, 3/4, i 4/4 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota.  

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 

Obres Orientatives: 

� Trompetunia, R. Boutry 

� Lled et Scherzo, J. Albrespic 

� Rustiques, Bozza 

� Andante et Scherzo,J. E. Barat 

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:  

� Numere màxim de compassos, 32 

� Alteracions: totes. 

� Compassos: tots 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota.  

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 

Obres Orientatives: 

� Fantasieta, M. Bisch 

� Reve D'amour, T. H.och 

� Impromtu, R. Guilbert 

� Andante et Allegro, Balay 

� Premier solo de Concert, P. Rougnon  

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:  

� Numere màxim de compassos, 32 

� Alteracions: totes. 

� Compassos: tots 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota.  

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 

Obres Orientatives:  

� Fette Joyeuse, E. Dalier  

� Rhapsodia, E. Bozza  

� Concertpiece Op. 12, W. Brandt  

� 7 Estudios característicos, Arban  

� Variaciones finales, Arban  

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:  

� Numere màxim de compassos, 32 

� Alteracions: totes. 

� Compassos: tots 

� Dinàmica: tota. 

� Agógica: tota.  

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 

Obres orientatives: 

� Concierto en tres partes, P. Lantier 

� Concertino, G. Delerue 

� Sonata, P. Hindemith 

� Intrada, A. Honneger 

� Concierto en Mi b, J. Hayd 

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. 


