
                                                                      

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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

CORDA VIOLÍ OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Duració: de 16 a 32 compasos.

 Registre: dues octaves.

 Tonalitats: Majors i menors, fins a tres 

alteracions en lʼarmadura. Canvis de tonalitat.

 Alteracions accidentals.

 Canvis de posició fins a la 3ª posició.

 Figures fins a semicorxeres, silencis, 

tresets.

 Colps dʼarc/articulacions: legato, 

detaché, martellé.

 Dinàmica: p, mf, f, cresc., dim.

 Agògica: Adagio, Andante, Moderato, 

Allegro, ritardando, accelerando.

 Temps de preparació: 5 - 10 minuts.

 Posició del cos i de lʼinstrument i arc.

 Afinació.

 Ritme i dinàmica.

 Conducció de lʼarc.

 Capacitat per afinar lʼinstrument.

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:

 1- Es valorarà lʼexecució de memòria i el 

treball de conjunció realitzat en cas de 

portar acompanyant (no és obligatori).



                                                                      

 2- Posició de lʼinstrument i de lʼarc: 

equilibri corporal.

 3- Qualitat sonora - producció del so: 

domini de totes les zones de lʼarc, 

distribució, velocitat, pressió...

 4- Colps dʼarc bàsics: detaché, legato, 

martellé, staccato. Utilització correcta 

dʼaquests colps i adequada a lʼestil de 

les obres o estudis a interpretar.

 5- Sensibilitat auditiva: domini de lʼafinació

en les tres primeres posicions i els 

canvis entre elles.

 6- Coordinació i precisió rítmica entre mà 

esquerra i braç dret.

 7- Recursos musicals i espressius: 

contrast en lʼús de les dinàmiques, 

articulacions,caràcter, agògica, vibrato, 

frasseig musical...

OBRES ORIENTATIVES

 Un moviment dʼuna sonata barroca: Haendel, Corelli, Vivaldi, Tartini, Telemann, etc.

 Primer moviment dʼun concert: Vivaldi (op. 3), Telemann, Küchler, Rieding, Jansa, Portnoff, 

Seitz, etc.

 Sonatines de F. Hauptman.

 Allegro de Fiocco.


