
                                                                                         

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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

VENT-METALL TUBA OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Claus: Fa en 4a. (Euphonium 

transporten a Do en 2n) 

 Longitud: màxim de 19 compassos. 

 Tonalitat: Fins a 4 alteracions (modes 

major i menor), alteracions accidentals. 

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

6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 6/4. 

 Tempo: mm negra 100 

 Figures: Redona, blanca, negra, corxera

i semicorxera amb els seus respectius 

silencis i puntets. Dosets, tresets, 

quatrets i sextets. Síncopes regulars i 

notes a contratemps. 

 Calderó. Canvis de compàs. Qualsevol 

combinació de figures fins a la 

semicorxera amb els seus silencis en 

compassos simples i compostos. 

Lligadures. 

 Agógica: Lent, Adagio, Andante, 

Moderato, Allegro. Calderón. Ritardando 

i a tempo (o les seues abreviatures) 

 Forma: A B, A B A, A B A C A. 

 Articulacions: Legato, staccato, tenutto,

lligadura de 2-3 notes, lligadura de 

frasig, respiracions. 

 Dinàmica: Forte (ff), (f), mezzoforte (mf),

C. 1. Mostrar una adequada fluïdesa i seguretat

en la interpretació del fragment proposat. Per 

mitjà d’este criteri d’avaluació s’avaluarà: 

1. El grau de consecució de la capacitat de 

lectura i el domino de l’instrument. 

2. La capacitat de mantindre regularment la 

pulsació. 

 C. 2. Interpretar amb exactitud tots els 

elements que configuren la partitura del 

fragment proposat. Per mitjà d’este 

criteri d’avaluació s’avaluarà: 

1. L’ocupació de la mesura adequada i lectura 

correcta de les notes: la correcta assimilació i 

aplicació precisa del llenguatge musical d’acord 

amb el nivell. 

2. El grau de consecució de tots els elements 

que configuren la partitura. 



                                                                                         

mezzopiano (mp), piano (p), (pp), 

crescendo (cres.), diminuendo (dim.), sf, 

accent (>). Indicacions de caràcter:

cantabile, dolce i els reguladors gràfics 

(< > ), plans sonors. 

 Adorns: Trinat curt, mordent. 

 Indicacions de les respiracions: ( , ) i (

v ). Es valorarà positivament la correcta 

realització de les respiracions indicades i

la col·locació d’acord amb els criteris del 

bon gust musical de què l’aspirant 

necessite afegir. 

 Tècnica: Correcta respiració i emissió 

del so, tres octaves. Flexibilitat intervals 

de 8a, 5a, 4a, 3a (sèrie harmònica) 

posicions fixes (les 7 posicions).

Consciència de sensacions musculars 

sense tensions excessives. 

Desenvolupament correcte de la vibració

del llavi. 

 Independència de dits (tècnica digital). 

Escala cromàtica dos octaves i mitja. 

Terceres, escales i arpegis (Do; Fa; Sib; 

Mib; Lab; Reb; Solb; Si; La meua; La; 

Re; Sol). 

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:

 Execució de forma fidel d’allò que s’ha 

indicat en la partitura. (Exigències 

tècniques pròpies de l'instrument i 

exigències pròpies del llenguatge 

musical marcades en la partitura) 

 Demostrar sensibilitat auditiva realitzant 

un so de qualitat, amb una correcta 

respiració, emissió i afinació del so. 

 Dominar la forma de producció del so 

(distints tipus d’articulacions: marcatto

tenutto; legato; stacatto; secco; accented

i accented secco, picat-lligat, lligadura de

2-3 notes, lligadura de fraseig, 

respiracions). 

 Precisió rítmica: Sentit del pols i rítmic 

(blanques, negres i corxeres, corxera 

amb punt, corxera amb 2 semicorxeres,

silenci corxera i corxera/dos 

semicorxeres els seus respectius 

silencis i grups de quatre semicorxeres 

(negra = 100) Tots els compassos, 

canvis senzills de compàs. 

 Utilització correcta de la posició corporal 

que permeta respirar amb naturalitat 

afavorint la correcta col·locació de 

l’instrument, ser conciente dels músculs 

facials i de la correcta posició de 

l’embocadura. 

 Dominar Ia emissió en un registre mitjà 

de tres octaves tant en l’embocadura 

com en el instrument. 

 C. 1. Interpretar tres obres, estudis o 

fragments d’entre una llista de sis 

presentada per l’aspirant, que 

continguen el grau de dificultat suficient 

exigit per a l’obtenció del certificat 

d’Ensenyances Elementals. Per mitjà 

d’este criteri s’avaluarà: 

 1. L’adequació del grau de dificultat de 

les obres, estudis o fragments proposat. 

 2. La diversitat i quantitat dels continguts

tècnics de les obres interpretades per 

l’alumne. 

 C. 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: 

 1. L’aplicació precisa del llenguatge 

musical en les obres, estudis o 

fragments interpretats, quant a mesura, 

afinació, articulació i fraseig adequat. 

 2. 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. 

 C. 3. Interpretar amb la necessària 

continuïtat i fluïdesa. Per mitjà d’este 

criteri s’avaluarà: 



                                                                                         

 Dominar la digitació de totes les 

posicions en la seua digitació més usual 

(escala cromàtica, fins a dos octaves i

mitja.) demostrant velocitat, 

independència, fermesa i igualtat. 

 Demostrar contrastos sonors, control de 

dinàmiques: p, mf, f, ff i reguladors. 

 Demostrar flexibilitat en les 7 posicions 

fixes. 

 Demostrar el domini dels mecanismes 

adequats per a la interpretació de 

memòria. 

 1. La capacitat de mantindre 

regularment la interpretació d’una 

manera fluida, sense interrupcions, i 

mantenint, en tot moment, el pols.

 C. 4. Interpretar amb suficient maduresa 

interpretativa i sensibilitat auditiva obres 

d’estils diferents. Per mitjà d’este criteri 

s’avaluarà: 

 1. El grau de maduresa interpretativa de 

l’aspirant enfront de la varietat d’obres i 

d’estils 

 2. El nivell de sensibilitat auditiva 

demostrat en els aspectes essencials de

les obres que pot entendre segons el 

seu nivell de desenvolupament cognitiu i

afectiu, encara que no els interprete tots 

per resultar encara inabordables donada

la seua dificultat tècnica. 

 C. 5. Ajustar la seua actuació a 

l’instrument acompanyant, demostrant 

capacitat per a tocar alhora que s’acobla

a l’altre. Per mitjà d’este criteri 

d’avaluació s’avaluarà: 

 1. El grau de col·laboració i 

interdependència entre els intèrprets. 

 2. La capacitat de l’aspirant per a 

adaptar l’afinació, precisió rítmica i 

dinàmica a l’acompanyant. 

 C. 6. Interpretar de memòria amb 

l’adequat control dels recursos 

necessaris. Per mitjà d’este criteri 



                                                                                         

d’avaluació es valorarà: 

 1. La capacitat d’interpretar de memòria i

l’execució de les obres sense partitura 

amb seguretat, exactitud i concentració 

en el resultat sonor.

OBRES ORIENTATIVES
Euphonium

- Song for Ina for Euphonium and piano…….................................................... Philip Sparke

- Rhapsody for Euphonium ..................................................................………James Curnow

- Andante et Allegro …………….....................................................................….. J.Ed. Barat

- Fantasy for Euphonium and Piano …........................................................ Hoshina/T.Miura

- La Habana……..................................................................……….…….John Robert Brown

- Sonata nº 5…….................................................................................…..…………A. Vivaldi

- Sonata…………............................................................................…………..G.P. Telemann

- Sechs Sonaten für violoncello und Cembalo (Euphonium)…....................……..B. Marcello

- Concertino………….....................................................................................…….L. Blaauw 

- Concerto en Fa Majeur pour Basson (Euphonium) ………..............................…. A. Vivaldi

Tuba

- Adagio für Tuba & Klavier/Orgel……...............................................................…. J.S. Bach

- Rondo (from Violin Sonata in Eb Major Op 12, Nº.3) for Tuba and Piano ...…Beethoven, arr. 

Robert Madeson

- Variaciones sobre un tema de Robert Schumann……….....................………William Davis

- Sonata for Bass Tuba and Piano…................................................................… David Uber

- Danza Española……............................................................................……… David Uber

- Sechs Sonaten für violoncello und Cembalo (Tuba)……….......................……..B. Marcello

- Concerto in One Movement ……................................................................…… A. Lebedev

- Adagio from “The Limpid Stream” op.39 …...........................................…..D. Shostakovich

- The Morning Song ……….................................................................…….. Roger Kellaway

- Sonate C-Dur für Tuba & Klavier/Orgel ……................................…G.F. Händel/W.Hilgers.

- Sonate II für Tuba & Klavier/Orgel ...................................................… J.S. Bach/W.Hilgers

- Obras recopiladas en: Álbum para Tuba …………............................…..VVAA/J.Levedeb

- Aria Magnificat................................................................................................ J. S. Bach



                                                                                         

- Aria Cantata nº 85........................................................................................... J. S. Bach

- Largo.....................................................................................................................Händel

- Largo...................................................................................................................Veracini

- Andante...............................................................................................................Tesarini

- Presto................................................................................................................. Tesarini

- Melodia................................................................................................................... Gluck


