
                                                                                                   

PROVA D'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D'EE DE MÚSICA: TROMBÓ

CONSERVATORI DE MÚSICA “MESTRE BERENGUER” DE TEULADA

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

VENT-METALL TROMBÓ OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Propis del llenguatge musical: 

 Claus: Fa en 4a 

 Longitud: Màxim de 32 compassos. 

Doble barra de repetició. 

 Tonalitat: Do M, Sol M, Fa M, Sib M, Re 

M, Mib M. Alteracions accidentals. 

 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

 Tempo: Negra= 50 a 100 Negra amb 

punt= 48 a 88 

 Figures: Redona, blanca, negra, corxera 

amb els seus respectius silencis i punts. 

Tresets. 

 Síncopes regulars i notes a contratemps.

Calderó. Canvis de compàs. 

 Dinàmica: Piano (p), mezzoforte (mf), 

forte (f), diminuendo (dim.), crescendo 

(cres.) i els reguladors gràfics (< >) 

 Propis de l’especialitat instrumental: 

 Tècnica general: Utilització correcta de 

la respiració. Col·locació del cos i 

l’instrument. 

 Articulacions: Emissió inicial. Articulació 

de picat simple. Ús de la flexibilitat dels 

llavis, amb la pràctica d’intervals lligats 

només en posicions fixes. 

 Temps de preparació: 10 minuts. 

L'alumne podra disposar de l'instrument 

però sense emetre sò.

 Mostrar una adequada fluïdesa i 

seguretat en la interpretació del 

fragment proposat. 

 Per mitjà d’este criteri d’avaluació 

s’avaluarà: 

 El grau de consecució de la capacitat de

lectura i el domini de l’instrument.

 La capacitat de mantindre regularment 

la pulsació.  

 Interpretar amb exactitud tots els 

elements que configuren la partitura 

del fragment 

 proposat. 

 Per mitjà d’este criteri d’avaluació 

s’avaluarà: 

 L’us de la mesura adequada i lectura 

correcta de les notes : la correcta 

assimilació i aplicació precisa del 

llenguatge musical d’acord amb el nivell.

 El grau de consecució de tots els 

elements que configuren la partitura. 

 Quan el nivell de consecució d’un només 



                                                                                                   

 Mecànica: Domini de les set posicions de 

l’instrument o les seues substitutives (ús 

del transpositor) 

dels criteris d’avaluació exposats no siga

suficient, l’aspirant no superarà 

l’exercici. 

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:

 Desenvolupament de la sensibilitat 

auditiva (intensitat, qualitat, duració, 

harmonia, fraseig) 

 Desenvolupament del sentit del pols i 

rítmic (canvis de tempo en la mateixa 

peça) 

 Realització de les indicacions de 

dinàmica, agógicas i de caràcter que 

apareguen en les obres. 

 Resistència suficient dels músculs 

facials per a afrontar les exigències del 

material proposat. 

 Domini de l’emissió del so. 

 Principis bàsics de la mecànica de 

l’instrument: domini de les set posicions 

de l’instrument o les seues substitutives 

(ús del transpositor) 

 Domini de les distintes articulacions 

proposades en les partitures: picat 

simple i lligat en posicions fixes. 

 Perfeccionament dels exercicis d’ajust de 

 1. Interpretar tres obres, estudis o 

fragments que continguen el grau de 

dificultat suficient 

 exigit per a obtindre el certificat 

d’ensenyances elementals. Per mitjà 

d’este criteri s’avaluarà: 

 a) L’adequació del grau de dificultat de 

les obres, estudis o fragments proposats

per al començament de l’estudi del 

repertori específic de nivell elemental del

curs sol·licitat. 

 b) La diversitat i quantitat dels continguts

tècnics de les obres interpretades per 

l'alumne. 

 2. Mostrar fidelitat en la interpretació de 

tots els elements que configuren la 

partitura, 

 tant tècnics com musicals. Per mitjà 

d’este criteri s’avaluarà: 

 a) L’aplicació precisa del llenguatge 

musical en les obres, estudis o 



                                                                                                   

posicions. fragments 

 interpretats, quant a mesura, afinació 

(en els instruments que la precisen), 

articulació i fraseig adequat. 

 b)L'aplicació dels continguts propis 

tècnics i musicals publicats segons 

l’instrument: tècnica apropiada, 

adequats esforços musculars, adequada

relaxació i respiració, tempo i caràcter, 

dinàmica i nivells de so, articulació, 

respiració i fraseig adequat, etc. 

 3. Interpretar amb la necessària 

continuïtat i fluïdesa. Per mitjà d’este 

criteri s’avaluarà: 

 La capacitat de mantindre regularment 

la interpretació d’una manera fluida, 

sense interrupcions, i mantenint, en tot 

moment, el pols. 

 4. Interpretar amb suficient maduresa 

interpretativa i sensibilitat els estils 

proposats.

OBRES ORIENTATIVES

Estudis 

 -46 Suplemetary Estudies..................R.M. Endresen. 

 (estudios a triar entre el 16 i el 40 ) 

Obres 

 -Performance pieces for brass………..E. Darabok. 

 (Chorea Hungarica, Ballo Ongaro, Masurca) 

 -Hasse Suite…………………….. J.A. Hasse 

 -Theme de Concours……………………..R. Clerisse 


