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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 : 

� L'exercici tindrà una duració màxima de 24 
compassos. 

� Alteracions, fins a dues en l'armadura.  

� Tessitura, fins a la 3a posició inclusivament. 

� Figuracions, fins a semicorxees. 

� Colps d'arc bàsics: legato, detaché, martelé i 
lligadures. 

Es valorarà:  

� Disposició del cos, posició i moviments 

� Afinació i so. 

� Tècnica 

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 :  

� Correcta col·locació de l'instrument i subjecció de 
l'arc 

� Colps d'arc: legato, detaché, martelé i lligadures. 

� Canvis de posició fins a la 3a. 

Es valorarà:  

� Control permanent d'afinació i so 

� Control del “tempo” 

� Dinàmiques 

Obres orientatives: 

� Estudios  Op. 86 Nº 10, 13 y 14, Hofman 

� Concierto en Sol M (1er y 2º movimiento), Teleman 

Cualquier movimiento de los siguentes conciertos: 

� Concertino en Re m Op 81, L. Beer 

� Concertino en Mi m Op 47, L. Beer 

� Concertino en Re M Op 36, O. Rieding 

� Concertino en Do M, A. Vivaldi 

� Concertino en Sol M Op 11, F. Küchler 

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 :  

� L'exercici tindrà una duració màxima de 24 
compassos. 

� Alteracions, fins a 3 en l'armadura, mes les 
accidentals.  

� Tessitura, fins a la 4a posició inclusivament. 

� Colps d'arc bàsics: legato, detaché, martelé, etc. 

Es valorarà:  

� Disposició del cos, posició i moviments 

� Afinació i so. 

� Tècnica 

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 :  

� Colps d'arc. 

� Domini de canvis de posició. 

Es valorarà:  

� Control permanent d'afinació i so 

� Tècnica. 

� Interpretació 

Obres Orientatives: 

� Concierto en Sol M (Movimientos 3º y 4º), Telemann 

� Suite Nº 1, Bach 

� Fantasía, Hummel 

� Sonata en Sol m, Eccles 

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:  

� L'exercici tindrà una duració màxima de 24 compassos. 

� Alteracions, fins a 4 en l'armadura, mes les accidentals.  

� Tessitura, fins a la 5a posició inclusivament. 

� Combinació de diferents colps d'arc. 

� Dobles cordes i acords 

� Vibrato. 

Es valorarà:  

� Posició 

� Afinació i so. 

� Tècnica 

� Interpretació 

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 :  

� Utilització de les posicions 1a a 4a 

� Passatges de velocitat i expressivitat 

� Colps d'arc. 

Es valorarà:  

� Afinació i so en passatges de dificultat. 

� Capacitat per a resoldre les dificultats tècniques pròpies de l'obra. 

� Vibrato  

� Capacitat interpretativa dins de l'estil de l'obra. 

Obres Orientatives: 

� Concierto en Si m (Movimiento 1º), Haendel 

� Suite Nº 2, Bach 

� Elegia, Glazunov 

� Sonata en Mi b M, Dittersdorf 

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:  

� L'exercici tindrà una duració màxima de 24 compassos. 

� Qualsevol tonalitat 

� Ús combinat de diferents colps d'arc (legato, martelé, spicatto, etc). 

� Dobles cordes i acords 

� Vibrato. 

� Harmònics  

Es valorarà:  

� Afinació i so. 

� Tècnica 

� Interpretació 

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 : Semblants als de la prova A 

Es valorarà:  

� Afinació i so. 

� Tècnica i interpretació. 

� Capacitat per a resoldre les dificultats tècniques pròpies de l'obra. 

� Sensibilitat auditiva 

� Capacitat interpretativa 

� Treball de conjunció amb el piano (si n'hi ha) 

Obres Orientatives: 

� Concierto en Do m (Movimiento 1º y 2º), Bach 

� Suite Hebraiqüe, Bloch 

� Suite Nº 3, Bach 

� Cualquiera de los siguientes estudios Op. 116 nº 3, 4, 5, 7, 8, 13 ó 15, H.Sitt 

 

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:  

� L'exercici tindrà una duració màxima de 24 compassos. 

� Qualsevol tonalitat 

� Ús combinat de diferents colps d'arc (legato, martelé, spicatto, etc). 

� Dobles cordes i acords 

� Vibrato. 

� Harmònics  

Es valorarà:  

� Afinació i so. 

� Tècnica 

� Interpretació 

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 : Semblants als de la prova A 

Es valorarà:  

� Afinació i so. 

� Tècnica i interpretació. 

� Capacitat per a resoldre les dificultats tècniques pròpies de l'obra. 

� Sensibilitat auditiva i interpretativa 

� Treball de conjunció amb el piano (si n'hi ha) 

Obres Orientatives: 

� Concierto en Do m. (3er Movto.), Bach 

� La Parisienne, Milhaud 

� The Wisconsonian, Milhaud 

� Travermusik, Hindemith 

� Cualquiera de los siguientes estudios (41 Caprichos Op. 22) 7, 22, 29 ó 31, Campagnoli 

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:  

� L'exercici tindrà una duració màxima de 24 compassos. 

� Qualsevol tonalitat. 

� Tots els canvis de posició. 

� Tots els colps d'arc. 

� Dobles cordes i acords 

� Vibrato. 

Es valorarà:  

� Afinació i so. 

� Tècnica 

� Interpretació 

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 : Semblants als de la prova A 

Es valorarà:  

� Afinació i so. 

� Tècnica i interpretació. 

� Capacitat per a resoldre les dificultats tècniques pròpies de l'obra. 

� Sensibilitat auditiva i interpretativa 

� Treball de conjunció amb el piano (si n'hi ha) 

Obres orientatives: 

� Concertpiece, Sitt 

� Concierto Nº 1 (movimiento 1º), Hoffmeister 

� Cualquiera de los siguientes estudios Viola Etuden 1, 4 ó 7, Hoffmeister 

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. 


