
                                                                                                 

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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

VENT-METALL TROMPETA 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. 

 Figures rítmiques: Redona, blanca, negra, 

corxera i tresillos de corxera amb els 

seus respectius silencis. puntet.

 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:
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 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'obtenció directa 

del certificat d'EE.

 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

Theme Varie ---------------------------------------------------------- R. Clerise

Andante y allegro cómodo ----------------------------------------E. Baudrier

Intrada y rigaudon---------------------------------------------------H. Purcell

La elé des champs ---------------------------------------------------C. Dubois
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