
                                                                                          

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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

VENT-FUSTA OBOÈ OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 El fragment constarà d'entre 15 i 25 

compasos. 

 La tonalitat podrà tenir un màxim de dues 

alteracions, Major o menor.

 Les figures rítmiques que podran aparèixer

són: redones, blanques, negres, 

corcheres, semicorxeres i tresets de 

corxera amb els seus respectius silencis. 

 Poden aparèixer Sincopes i puntets. 

 Tessitura: Si2 a Mi b5

 Articulacions: lligat i picat.

 Dinàmiques: p, f, amb reguladors.

 Agògiques:  Lento,  Adagio,  Andante,

Allegro.

 Adoptar una correcta posició del cos i de

l'instrument.

 Adoptar  una  correcta  posició  de

l'embocadura.

 Intentar  controlar  l'aire  mitjançant  la

respiració diafragmàtica

 Intentar corregir l'afinació.

CRITERIS DE QUALIFICACIO: 

5% Actitud ante la prueba.

35% Sonoridad.

30%  Técnica:  articulación,  dinámica,  agógica,

afinación.

30% Interpretación: fraseo y estilo.

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 de 2 minuts.

 Tonalitats  fins  a  2  alteracións  (Major  i

menor).

 Escala  cromàtica  amb  diferents

articulacions.

 Compasos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8

 Figures: Redona, blanca, negra, corxera i

tresets  de  corxera  amb  els  respectius

puntets i silencis.

 Articulacions: lligat i picat.

 Dinàmiques: p, f, amb reguladors.

 Agògiques:  Lento,  Adagio,  Andante,

Allegro.

 Registre: del Sib 2 al Fa 5

S'observaran aspectes tècnics com:

1.  Adoptar  una  correcta  posició  del  cos  i  de

l'instrument.

2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.

3. Intentar controlar l'aire mitjançant la respiració

diafragmàtica.

4. Intentar corregir l'afinació.

5. Emisió i qualitat del sò.

6. Correcta interpretació.

CRITERIS DE QUALIFICACIO: 

5% Actitud ante la prueba.

35% Sonoridad.

30%  Técnica:  articulación,  dinámica,  agógica,

afinación.

30% Interpretación: fraseo y estilo.

 OBRES ORIENTATIVES

 Obres orientatives: 



                                                                                          

 Concert en Fa M                Corelli-Barbirolli

 Sonates 1 o 2                        G.F. Häendel

 Concert en Re menor            T.Albinoni

 Concert en Do major             D. Cimarosa

 2 peces fantàstiques             Carl Nielsen

 Air                                          G.F.Haendel

 Gavotte                                  W. Óbice

 Estudios                               Salviani (Volumen I)


