
                                                                                             

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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

VENT-METALL TROMPA OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Duració aproximada de 14 a 20 

compassos. 

 Tonalitat: fins a dos alteracions. 

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

 Tempo: pulsació de negra 60 a negra 80. 

 Extensió màxima de sol 2 a sol 4. 

 Figures rítmiques: Redona, blanca, negra, 

corxera i tresillos de corxera amb els 

seus respectius silencis. Punt. 

 Matisos: P, mf i f. (també es poden utilitzar

reguladors tant ascendents com 

descendents). 

 Articulacions: Picat i lligat. 

 Intervals: fins a 5a justes. 

 Temps de preparació deu minuts. 

 Utilitzar l’esforç muscular i la respiració 

adequats a les exigències de l’execució 

musical. 

 Demostrar el domini en l’execució de la 

lectura a primera vista. 

 Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació

i en l’ús de les possibilitats sonores de 

l’instrument. 

 Valoració del desenvolupament en els 

mecanismes de lectura i la seua 

coordinació instrumental. 

 Avaluació del grau de comprensió i 

realització en l’execució amb 

l’instrument. 

 Emissió correcta i qualitat sonora. 

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:

 Es tocarà l’obra completa. 

 Compassos que presente l’obra triada. 

 Matisos. 

 Tonalitats. 

 Alteracions accidentals. 

 Elements tècnics. 

 Les obres que s’indiquen a continuació 

contenen els continguts mínims exigibles, 

per a superar la prova d’accés a 1r curs 

d’Ensenyances Professionals

 Qualitat sonora i qualitat de so. 

 Avaluació de l’emissió. 

 Domini de la tècnica exigida en eixe nivell.

 Valoració de l’aprenentatge de memòria 

de l’obra triada per l’aspirant. 

 Mostrar autonomia en la resolució de 

problemes tècnics i interpretatius. 

 Articulació correcta subjecta a les 

indicacions de l’obra. 

 Fraseig d’acord amb el nivell exigit. 

 Domini de la respiració diafragmàtica. 

 Posició corporal correcta que facilite la 

execució amb l’instrument. 

OBRES ORIENTATIVES

Romance ------------------------------C. Saint-Säens-----Schimer (solos for the player, Nº8) 

Sonata en Fa (1r Mov.)    -------------------Teleman 

Romanza---------------------------------------W. A. Mozart-------Boosey & Hawkes 

Concert nº 1 (2º mov.) -----------------------W. A. Mozart-------Boosey & Hawkes 

Prelude--------------J. S. Bach----------Oxford University (an intermediate horn bood, Nº2) 

Larghetto y Allegretto------------------------Schumann 

Siciliano----------------------------------------D. Scarlatti 

Pavana-----------------------------------------Gluck----------------Boosey & Hawkes 



                                                                                             

En Irlande-------------------------------------E. Bozza 

Romance sentimentale----------------------L. Niverd 

Sonatina en Do M------M. Clementi--------Oxford University (an intermediate horn book, nº4)  

Scherzo, de la serenade in D, op.11-------J. Brahms--------Schimer (solos for the player, nº7) 

I see a huntsman, de Julio César--------G. F. Haendel------Schimer (solos for the player, nº3) 

Sarabande----------------G. F. Haendel------Boosey & Hawkes (Clasical album for horn, nº 7) 

I attempt from loves sicknees to fly--------H. Purcell-------Schirmer (solos for the player, nº2) 


