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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 1r 

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

Continguts :  

� Emissió de colps de llengua de distinta freqüència. Caràcter, staccato llargs i curts progressivament. 

� Les figures rítmiques que podran aparèixer seran redones, blanques, negres, corchees i semicorxees, amb els seus 
respectius silencis. 

� Valors irregulars: Tresillos  

� Respiracions i flascons amb una duració màxima de 4 compassos. 

� Sentit de l'afinació. 

� Emissió de notes i frasegos amb distints matisos.  

� Sentit del tempo en base al control de la pulsació mínima. 

� Tempo tranquils i Moderato  

� Domini de la interpretació fins a un màxim de tres alteracions en l'armadura. 

� Duració màxima del fragment de 16 compassos. 

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

Obres Orientatives:  

� Sonata en Mi m de B. Marcello 

� Four Sketches De G. Jacob 

� Estudios Volumen II ( del nº 1 al 10) de J- Weissenborn. 

 

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 :  

� Emissió de colps de llengua de distinta freqüència. Caràcter, staccato llargs i curts progressivament. 

� Les figures rítmiques que podran aparèixer seran redones, blanques, negres, corchees, semicorxees i fuses amb els 
seus respectius silencis. 

� Valors irregulars: tresillos i seisillos 

� Respiracions i flascons amb una duració màxima de 6 compassos. 

� Sentit de l'afinació. 

� Emissió de notes i frasegos amb distints matisos.  

� Sentit del tempo en base al control de la pulsació mínima. 

� Tempo Andante i Allegro  

� Domini de la interpretació fins a un màxim de cinc alteracions en l'armadura. 

� Duració màxima del fragment de 40 compassos. 

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

Obres Orientatives:  

� Estudios de Slama 

� Concierto en Fa M 1er tiempo de A. Vivaldi 

� Sonata en Si b M de Besozzi. 

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:  

� Emissió de colps de llengua de distinta freqüència. Caràcter, staccato llargs i curts progressivament. 

� Les figures rítmiques que podran aparèixer seran redones, blanques, negres, corchees, semicorxees, fuses i semifuses 
amb els seus respectius silencis. 

� Valors irregulars: tresillos, dosillos i seisillos 

� Notes d'adorn: mordents i apoyatures 

� Canvis de tempo i compàs (simples i compostos) 

� Tempos Presto i Prestísimo 

� Control absolut de l'afinació. 

� Domini de la interpretació amb totes les tonalitats. 

� Dobles alteracions 

� Duració màxima del fragment de 60 compassos. 

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

Obres Orientatives:  

� Estudios 1 al 24 de Ozi,  

� Estudios 1 al 35 de Weissenborn,  

� Concierto en La m de A. Vivaldi. 

 

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:  

� Emissió de colps de llengua de distinta freqüència. Caràcter, staccato llargs i curts progressivament. 

� Les figures rítmiques que podran aparèixer seran negres, corchees, semicorxees, fuses i semifuses amb els seus 
respectius silencis. 

� Valors irregulars: tresillos, dosillos i seisillos 

� Compassos compostos i d'amalgama 

� Control absolut de l'afinació 

� Sentit del tempo en base al control de la pulsació mínima. Tempos Vivace i Presto. 

� Domini de la interpretació amb totes les tonalitats. 

� Coneixements d'interpretació Barroca. 

� Duració màxima del fragment de 60 compassos 

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

Obres Orientatives:  

� Estudios del 25 al 42 de Ozi 

� Estudios del 1 al 12 de Milde 

� Sonata de Saint- Saens. 

 

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:  

� Emissió de colps de llengua de distinta freqüència. Caràcter, staccato llargs i curts progressivament. 

� Les figures rítmiques que podran aparèixer seran negres, corchees, semicorxees, fuses i semifuses amb els seus 
respectius silencis. 

� Valors irregulars: tresillos, dosillos i seisillos 

� Compassos compostos i d'amalgama 

� Control absolut de l'afinació 

� Sentit del tempo en base al control de la pulsació mínima. Tempos Vivace i Presto. 

� Domini de la interpretació amb totes les tonalitats. 

� Coneixements d'interpretació Barroca. 

� Duració màxima del fragment de 70 compassos 

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

Obras Orientativas:  

� Estudios 35 al 50 de Weissenborn 

� Estudios 13 al 25 de Milde 

� Sonata en Fa m de Telemann. 

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:  

� Emissió de colps de llengua de distinta freqüència. Caràcter, staccato llargs i curts progressivament. 

� Les figures rítmiques que podran aparèixer seran negres, corchees, semicorxees, fuses i semifuses amb els seus 
respectius silencis. 

� Valors irregulars: tresillos, dosillos i seisillos 

� Compassos compostos i d'amalgama 

� Control absolut de l'afinació 

� Sentit del tempo en base al control de la pulsació mínima. Tempos Vivace i Presto. 

� Domini de la interpretació amb totes les tonalitats. 

� Coneixements d'interpretació Barroca i Contemporània. 

� Duració màxima del fragment de 80 compassos 

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

Obres Orientatives: 

� Estudios de Bravura de Ozi 

� Concierto en Si b M de Mozart ( 1er tiempo, sin cadencia) 

� Andante y Rondó húngaro de Weber. 

 

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. 


