
                                                                                                                           

PROVA D'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D'EE DE MÚSICA: FLAUTA TRAVESSERA
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA “MESTRE BERENGUER” DE TEULADA

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

VENT-FUSTA FLAUTA

TRAVESSERA

OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

PROVA A: Lectura d'una obra a primera vista amb les següents característiques: 

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Extensió de compassos: fins a 20 

compassos (amb alteracions accidentals).  

 Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i 

menors). 

 Compassos: 2/4, 3/4,4/4. 

 Figures: Redona, blanca, negra,corchea, 

semicorxera, amb els seus corresponents punts

i silencis. 

 Articulacions: Lligat, picat. 

 Dinàmiques: p, mp, mf, f, amb reguladors, 

crescendos i diminuendos. 

 Agógicas: Adagio, andante, allegro, 

allegretto. 

 Indicacions de les respiracions. 

 Registre: Do3-La5 

1. Adoptar una correcta posició del cos i 

instrument. 

2. Adoptar una correcta posició de 

l’embocadura. 

3. Controlar l’aire per mitjà de la respiració 

diafragmàtica. 

4.Saber utilitzar amb precisió els reflexos 

necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat 

del so. 

5. Correcta Interpretació 

PROVA B: Llenguatge Musical (Vore els continguts específics de Ll.M.)

PROVA C: Interpretació de tres obres, estudis o fragments triats pel tribunal d’una llista de sis 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. Serà obligatori portar

pianista acompanyant quan les obres tinguen part de piano.



                                                                                                                           

CONTINGUTS: CRITERIS D'AVALUACIÓ:

 Duració mínima: 2 minuts. 

 El pianista acompanyant a elecció de 

l’aspirant. 

 Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i 

menors). 

 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4. 

 Figures: Redona, blanca, negra, corxera, 

semicorxera, amb els seus corresponents punts

i silencis. 

 Articulacions: Lligat, picat. 

 Dinàmiques: p, mp, mf, f, amb reguladors, 

crescendos i diminuendos. 

 Agógicas: Adagio, andante, allegro, 

allegretto. 

 Indicacions de les respiracions 

 Registre: Do3 –Do6 

1. Adoptar una correcta posició del cos i 

instrument. 

2. Adoptar una  correcta posició del a 

embocadura. 

3. Controlar l’aire per mitjà de la respiració 

diafragmàtica. 

4. Saber utilitzar amb precisió els reflexos 

necessaris per a corregir l’afinació i la qualitat 

del so.

5. Correcta interpretació.

 OBRES ORIENTATIVES

 BLANQUER, A. Breves encuentros 

 FAURÉ, G. Berceuse 

 FAURE, G. Sicilienne, Op,78 

 HAYDN, J. Adagio y Presto 



                                                                                                                           


