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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

CORDA VIOLONCEL OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Fragment: mínim 12 compasos y màxim 

de 20 compasos.

 Tonalitat: DoM, SolM, ReM, i Fa M

 Compasos: 2/4, 3/4 i 4/4.

 Posició: 1ª,2ª i 4ª pos.

 Figures: redona, blanca, negra i corxera,

amb els seus respectius silencis; puntet.

 Articulació: staccato i lligats.

   Temps de preparació: 5-10 minuts.

-Capacitat de lectura i domini de l’instrument. 

-Es valorarà la interpretació emprant la mesura,
l’afinació  correctes.

-Es valorarà la utilització de l’esforç muscular,la
respiració i la relaxació adequades. 

-Domini de la coordinació motriu i equilibri entre
els esforços musculars que requerix l’execució
instrumental  i  el  grau de relaxació  necessària
per  a  evitar  tensions que  conduïsquen  a  una
pèrdua de control en l’execució. 

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:

 Tonalitat: Fins  a  tres  alteracions a 

l'armadura.

 Compasos: 2/4, 3/4 i 4/4,6/8, 9/8, !2/8

 Posició: 1ª,2ª i 4ª posició  i  armònics  

naturals.

 Figures: redona, blanca, negra i corxera,

amb els seus respectius silencis; puntet.

-Es valorarà la interpretació emprant la
mesura,  l’afinació,  l’articulació  i  el
fraseig,  tot  relacionant-lo   a   l'estil
musical   corresponent.  Este  criteri
d’avaluació  pretén   relacionar  la
pràctica   instrumental   amb   el
llenguatge  musical.

-Es  valorarà  l'utilització  de  l’esforç
muscular,la  respiració  i  la  relaxació
adequades  a  les  exigències  de



 Articulació: staccato i lligats. Detaché l’execució instrumental. 

-S'avaluarà el  domini  de la coordinació
motriu  i  l’equilibri  entre  els  esforços
musculars  que  requerix  l’execució
instrumental  i  el  grau  de  relaxació
necessària  per  a  evitar  tensions  que
conduïsquen a una pèrdua de control en
l’execució. 

-Es  valorarà  la  sensibilitat  auditiva  en
l’afinació   i   el   coneixement   de  les
possibilitats sonores de l’instrument. Per
mitjà  d’este  criteri  es pretén avaluar  el
coneixement de les característiques i del
funcionament mecànic de l’instrument  i
la utilització de les seues possibilitats.

-Es tindrà en compte la dificultat de les
peces y/o estudis elegits.

OBRES ORIENTATIVES

40 Estudios melódicos y Progresivos nº 9, 12 y 13 S. LEE 

113 Estudios vol. I, nº 20 J.J.F.DOTZAUER 

Sonata en Do  M  completa CIRRI

Sonata en Mi  menor (1er  mov) B. MARCELO 

Sonata en  Mi  menor (2on  mov) B: MARCELLO

Sonata  en  Do  M  (1er  mov) J. B. BREVAL 

Sonata  en  Do  M  (2on  mov) J.B .BREVAL

Preludio de la Suite nº1 para violonchelo solo J.S. BACH 

El Cisne C. SAINT-SAËNS 


