
                                                                                                                                   

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

DEPARTAMENT ESPECIALITAT CURS

CORDA GUITARRA OBTENCIÓ CERTIFICAT EE

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

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Tessitura: Mi-Si.

 Intervàlica:  Qualsevol  interval  dintre del

context tonal.

 Tonalitats:  DoM., La m., Sol  M.,  Mi m.,

Re M, Si m., La M., Fa# m., Mi M., Do# m., Fa

M., Re m.

 Articulació: Legatto / Stacatto.

 Forma: A-B-A

 Mitja celleta.

 Lligats  ascendents  i  descendents

simples.

 Arpegis senzills: pmi/pim/ima/ami/pima.

 Extensió: 18 compassos mínim.

 Indicacions sobre pulsació de mà dreta.

 Posició de mà esquerra i  sincronització

d’ambdues  mans.  Canvis  de  posició,  lligats,

celletes, etc.

 Harmònics naturals.

 Afinació de la 6ª en Re i la 3ª en Fa#.

 Mostrar  una  adequada  fluïdesa  i

seguretat en la interpretació del fragment que

es proposa. Mitjançant aquest criteri s’avaluarà:

-La  capacitat  de  lectura  i  el  domini  de

l’instrument.

-La  capacitat  de  mantenir  regularment  la

pulsació.

 Interpretar  amb  exactitud  tots  els

elements  que  configuren  la  partitura  del

fragment  proposat.  Mitjançant  aquest  criteri

s’avaluarà:

-La utilització de la mesura i lectura correcta de

les  notes:  l’assimilació  correcta  i  aplicació

precisa del  llenguatge musical  d’acord amb el

nivell.

-La capacitat  d’expressió  musical  i  el  grau de

consecució de tots els elements que configuren

la partitura.

PROVA B: Llenguatge Musical (Veure 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 tècnic-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:

 Tenir una posició adequada de les mans

i de l’instrument.

 Canvis  de  posició:  Coneixement  i

utilització d’almenys les 7 primeres posicions.

 Precisió  rítmica:  capacitat  per  establir  i

mantenir la pulsació interior.

 Qualitat sonora: afinació de l’instrument,

claredat en l’execució i ús de les ungles en la

producció del so.

 Utilització  dels  recursos tècnics:  acords

de  tres  i  quatre  notes,  lligats  ascendents,

descendents  i  mixtes,  arpegis  ascendents  i

descendents,  celleta.  Pulsació  recolzada  i

sense recolzar.

 Utilització  dels  recursos  musicals  i

expressius: domini de la dinàmica (piano, forte,

reguladors…),  agògica  (ritardando  i

accelerando) i articulacions (legatto i stacatto).

 Utilització  dels  recursos  tímbrics:

coneixement  dels  harmònics  naturals  i  el

pizzicato.

 Comprensió de les estructures musicals:

capacitat  per  destacar  una melodia  dintre del

discurs  harmònic,  coneixement  de l’estructura

formal i fraseig adequat.

 Interpretar  tres  obres,  estudis  o

fragments  que  tinguen  el  grau  de  dificultat

suficient  exigit  per  iniciar  els  estudis

d’Ensenyances  Professionals.  Mitjançant

aquest criteri s’avaluarà:

-L’adequació del grau de dificultat de les obres

al nivell.

-La  diversitat  i  quantia  dels  continguts  de  les

obres interpretades per l’alumne.

 Mostrar  fidelitat  en  la  interpretació  de

tots  els  elements  que  configuren  la  partitura,

tant  tècnics  com  musicals.  Mitjançant  aquest

criteri s’avaluarà:

-L’aplicació precisa del llenguatge musical en

les obres, estudis o fragments interpretats pel

que respecta a la mesura, articulació i fraseig

adequats.

-L’aplicació dels continguts tècnics i musicals

exigits:  tècnica  apropiada,  esforç  muscular

adequat,  relaxació  i  respiració,   tempo  i

caràcter, dinàmica i nivells de so, articulació,

fraseig, etc…



                                                                                                                                   

 Domini  de  la  interpretació  davant  del

públic:  capacitat  de  comunicació,  fluïdesa,

memorització i actitud.

 Interpretar  amb la  continuïtat  i  fluïdesa

necessàries.  Mitjançant  aquest  criteri

s’avaluarà:

-El  grau  de  maduresa  interpretativa  de

l’aspirant front a la varietat d’obres i estils.

-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, tot i que no

els  interprete  tots  amb seguretat,  exactitud  i

concentració en el resultat sonor .

 Interpretar  de  memòria  amb  el  control

adequat dels recursos necessaris. Amb aquest

criteri s’avaluarà:

-La  capacitat  d’interpretar  de  memòria  i

l’execució  de  les  obres  sense  partitura  amb

seguretat,  exactitud  i  concentració  en  el

resultat  sonor,  d’acord  amb  els  objectius  i

continguts propis del curs.

OBRES ORIENTATIVES

-Bagatel·la nº5 J.M. Fernéndez.

-Sarabande J.S. Bach.

-Gigue. J. A. Logy

-Pavana I L. Milán.

-Lágrima F. Tàrrega.

-Sonatina en DoM. N. Paganini



                                                                                                                                   

ALTRES OBRES ORIENTATIVES PUBLICADES AL B.O.E.

-Estudi nº27 D. Aguado

-Estudis 3 i 5 D. Aguado

-Romanesca Anònim

-Estudis 5 al 10 L. Brouwer

-6 Capricis Op.26 M. Carcassi

-Estudis 1 al 7 Op. 60 M. Carcassi

-Rondós nº 28 al 30 F. Carulli

-Preludis 1 i 3 A. Diabelli

-Preludis 6 i 24 C. Domeniconi

-6 Easy Pictures J. Duarte

-Canción A. Garcia Abril

-La papallona Op.30 Nº 21, 23, 24, 25 M. Giuliani

-Vals romàntic nº 14 F. Kleinjans

-Preludis 1, 2, 4 i 6 P. Lerich.

-Preludi VII M. Ponce

-Estudi 6 E. Pujol

-Gavota L. Roncalli

-Preludis 6, 8, 9, 10 Smith Brindle

-Estudis 1,2,3,4,8 F. Sor

-5 peces Szordikoswsky

-Adelita F. Tàrrega

-Estudi 12 A. Tansmann


