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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 30 
compassos  

� Constarà de dos parts clarament diferenciades 
quant a l'agógica i el caràcter.  

� El contingut dinàmic serà: p, mf,  f, Crescendo i 
Decrescendo. 

� Articulacions combinades en lligat, picat, picat-lligat, 
tenuto i accents.  

� Claus de Fa en 4ª i Do en 4ª. 

� Tessitura: fins al La del tercer espai addicional. Fa 
en 4ª 

� Compassos : 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8. Es realitzarà un sol 
canvi de compàs distint del començament.  

� Figures rítmiques: redona, blanca, blanca amb 
puntet, negra, negra amb puntet, corxea, corxea 
amb puntet i semicorxea en distintes combinacions 
rítmiques. Tresillos de corxea.  

� Intervàlica: per salt de 8a com a màxim. 

� Tonalitat fins a 4 alteracions.  

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: 

� Sonata(1º mov), A. Caldara 

� Cançó de la llar, O. Olmos 

� Allegro, V. Martí 

� Eneas, R. Jordán. 

� 31 Estudios Brillantes (1, 2 y 3), M. Bleger 

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 30 
compassos  

� Constarà de dos parts clarament diferenciades 
quant a l'agógica i el caràcter.  

� El contingut dinàmic serà: p, mf,  f, Crescendo i 
Decrescendo. 

� Articulacions combinades en lligat, picat, picat-lligat, 
tenuto i accents.  

� Claus de Fa en 4ª i Do en 4ª. 

� Tessitura: fins al La del 2n espai addicional. Do en 
4ª. 

� Compassos : 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 i 9/8. Només es 
permetrà un canvi de compàs.  

� Figures rítmiques: redona, blanca, blanca amb 
puntet, negra, negra amb puntet, corxea, corxea 
amb puntet i semicorxea en distintes combinacions 
rítmiques. Tresillos de corxea.  

� Intervàlica: bot màxim de 8a. 

� Tonalitat: fins a 4 alteracions, incloent els relatius 
menors.  

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: 

� Sonata , A. Caldara 

� Drops, A. García. 

� Calitja d’estiu, H. García 

� Southern Cross, R. Newsome 

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 35 compassos 

� Tonalitat: fins a 5 alteracions, incloent els relatius menors.  

� Compassos : 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 i 12/8.  

� Figures rítmiques: redona, blanca, blanca amb puntet, negra, negra amb puntet, corxea, corxea amb puntet i 
semicorxea en distintes combinacions rítmiques. Tresillos de negra i corxea.  

� Dinàmica: p, mp, mf,  f, Crescendo, Decrescendo i sobtat p. 

� Articulacions: combinacions de tota classe d'elles, així com tot tipus d'accents.  

� Claus de Fa en 4ª i Do en 4ª. 

� Tessitura: fins al Si b de la 2a línia addicional en clau de Do en 4ª. 

� Intervàlica: bot màxim de 8a, evitant els intervals doble augmentats o doble disminuits. 

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: 

� Humoresca, X. Cano 

� Introducction et danse, J. Barat 

� Aire varie, L. Montagne 

� Bassi la marioneta, F. Ferran. 

� Estudios melódicos vol. I(est. 1-10), J. Rochut 

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 35 compassos 

� Tonalitat: fins a 5 alteracions, incloent els relatius menors.  

� Compassos : 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/2  i 6/4.  

� Figures rítmiques: redona, blanca, blanca amb puntet, negra, negra amb puntet, corxea, corxea amb puntet, 
semicorxea i fusa en distintes combinacions rítmiques. Tresillos i dosillos de negra i corxea. 

� Dinàmica: pp, p,  mp, mf,  f,  ff,  fp,  Crescendo, Decrescendo i sobtat. 

� Articulacions: combinacions de tota classe d'elles, així com tot tipus d'accents i recursos sonors.  

� Claus de Fa en 4ª i Do en 4ª. 

� Tessitura: fins al Do del 3r espai addicional en clau de Do en 4ª. 

� Intervàlica: bot màxim de 10a, incloent tot tipus d'intervals. 

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: 

� Panorama, R. Gracía i Soler 

� Balada d’argent, A. García 

� Rapsody for euphonium, J. Curnow 

� Estudios melódicos vol. I(est. 11-20), J. Rochut 

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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CCÉS 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 40 compassos 

� Tonalitat: fins a 7 alteracions, incloent els relatius menors.  

� Compassos: tot tipus d'ells, simples, compostos i d'amalgama. 

� Figures rítmiques: totes, incloent els seus respectius silencis i puntets, tresillos, quintillos, dosillos i cuatrillos. 

� Dinàmica: qualsevol tipus de matís, així com de recursos sonors dinàmics. 

� Articulacions: tot tipus de combinacions, accents i recursos sonors.  

� Claus de Fa en 4ª, Do en 4ª i Do en 3ª. 

� Tessitura: fins al Re de la 2a línia addicional en clau de Do en 3ª. 

� Intervàlica: bot màxim de 2 huitenes. 

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:  

� Duc in bassum. J. V. Asensi 

� Troç de cncurs, V. Portell 

� Open heaven, A. Gimenez 

� Sonata en Fa M, B. Marcello 

� Estudios melódicos vol. I(est.21-30), J. Rochut 

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 40 compassos 

� Tonalitat: fins a 7 alteracions, incloent els relatius menors.  

� Compassos: tot tipus d'ells, simples, compostos i d'amalgama. 

� Figures rítmiques: totes, incloent els seus respectius silencis i puntets. Tot tipus de grupetos, mordents i florejos. 

� Dinàmica: qualsevol tipus de matís, així com de recursos sonors dinàmics. 

� Articulacions: tot tipus de combinacions, accents i recursos sonors. Doble i triple picat  

� Claus de Fa en 4ª, Do en 4ª i Do en 3ª. 

� Tessitura: fins al Re de la 2a línia addicional en clau de Do en 3ª. 

� Intervàlica: bot màxim de 2 huitenes. 

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: 

� Bernia, S. González 

� L’elefantet, J. S. Mont 

� Sonata en Fa M, B. Marcello 

� Pantomime, P. Spark 

� Morceau Symphonique, A. Guillmant 

� Estudios melódicos vol. I(est. 31-50), J. Rochut 

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. 


