
 

 

 
 
 
CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 

VISTA, OBRES ORIENTATIVES I CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE VIOLÍ 

 
 

PROVA D’ACCÉS A PRIMER CURS D’ENSENYANCES 
PROFESSIONALS DE VIOLÍ 

 
 

 
A) CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
- Lectura  a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument i elegit pel 

Tribunal. 
- Duració: de 16 a 32 compasos. 
- Registre: dues octaves. 
- Tonalitats: Majors i menors, fins a tres alteracions en l’armadura. Canvis de 

tonalitat. 
- Alteracions accidentals. 
- Canvis de posició fins a la 3ª posició. 
- Figures fins a semicorxeres, silencis, tresets. 
- Colps d’arc/articulacions: legato, detaché, martellé. 
- Dinàmica: p, mf, f, cresc., dim. 
- Agògica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro, ritardando, accelerando. 
- Temps de preparació: 5 - 10 minuts. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
- Posició del cos i de l’instrument i arc. 
- Afinació. 
- Ritme i dinàmica. 
- Conducció de l’arc. 
- Capacitat per afinar l’instrument. 
 
 
 

B) INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA, ESTUDI O FRAGMENT escollida pel 
Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. El nivell tècnic-
instrumental obeirà als continguts terminals de les Ensenyances 
Elementals. 

 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
CONTINGUTS: 
1- Interpretació d’una obra, estudi o fragment, preferentment de diferents estils, 
escollida pel Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. Es valorarà 
l’execució de memòria i el treball de conjunció realitzat en cas de portar 
acompanyant (no és obligatori). 
2- Posició de l’instrument i de l’arc: equilibri corporal. 
3- Qualitat sonora - producció del so: domini de totes les zones de l’arc, 
distribució, velocitat, pressió... 
4- Colps d’arc bàsics: detaché, legato, martellé, staccato. Utilització correcta 
d’aquests colps i adequada a l’estil de les obres o estudis a interpretar. 
5- Sensibilitat auditiva: domini de l’afinació 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 l’ús de les dinàmiques, 
articulacions,caràcter, agògica, vibrato, frasseig musical... 
 
OBRES ORIENTATIVES 
 
- Un moviment d’una sonata barroca: Haendel, Corelli, Vivaldi, Tartini, 

Telemann, etc. 
- Primer moviment d’un concert: Vivaldi (op. 3), Telemann, Küchler, Rieding, 

Jansa, Portnoff, Seitz, etc. 
- Sonatines de F. Hauptman. 
- Allegro de Fiocco. 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
- Utilització de l'esforç muscular, respiració i relaxació adequats a les 
exigències de l'execució instrumental. 
- Domini de l'execució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics 
dels musicals. 
- Sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de 
l'instrument. 
- Interpretació d'obres de distintes èpoques i estils, demostrant una autonomia 
interpretativa, capacitat comunicativa amb el públic i qualitat artística. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 
C



 

 

 
 
 
CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 

VISTA, OBRES ORIENTATIVES I CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE VIOLÍ 

 
 

PROVA D’ACCÉS A SEGÓN CURS D’ENSENYANCES 
PROFESSIONALS DE VIOLÍ 

 
 

 
A) CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
- Lectura  a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument i elegit pel 

Tribunal. 
- Duració: de 16 a 32 compasos. 
- Registre: dues octaves. 
- Tonalitats: Majors i menors, fins a tres alteracions en l’armadura. Canvis de 

tonalitat. 
- Compàs: Qualsevol compàs simple o compost, amb la possibilitat de canvi de 

compàs. 
- Canvis de posició fins a la 4ª posició. 
- Figures fins a semicorxeres, silencis, tresets. 
- Colps d’arc/articulacions: legato, detaché, martellé, spicatto, pizzicatto. 
- Dinàmica: p, mf, f, cresc., dim. 
- Agògica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro, ritardando, accelerando. 
- Temps de preparació: 5 - 10 minuts. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

. 
- Posició del cos i de l’instrument i arc. 
- Afinació. 
- Ritme i dinàmica. 
- Conducció de l’arc. 
- Capacitat per afinar l’instrument. 
 
 
 

B) INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA, ESTUDI O FRAGMENT escollida pel 
Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. El nivell tècnic-
instrumental obeirà als continguts terminals del 1er. Curs de Violí de les 
Ensenyances Professionals. 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
 
CONTINGUTS: 
1- Interpretació d’una obra, estudi o fragment, preferentment de diferents estils, 
escollida pel Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. Es valorarà 
l’execució de memòria i el treball de conjunció realitzat en cas de portar 
acompanyant (no és obligatori). 
2- Posició de l’instrument i de l’arc: equilibri corporal. 
3- Qualitat sonora - producció del so: domini de totes les zones de l’arc, 
distribució, velocitat, pressió... 
4- Colps d’arc bàsics: detaché, legato, martellé, staccato. Utilització correcta 
d’aquests colps i adequada a l’estil de les obres o estudis a interpretar. 
5- Sensibilitat auditiva: domini de l’afinació fins a la quarta posició i els canvis 
entre elles. 
6- Coordinació i precisió rítmica entre mà esquerra i braç dret. 
7- Recursos musicals i espressius: contrast en l’ús de les dinàmiques, 
articulacions,caràcter, agògica, vibrato, frasseig musical... 
 
OBRES ORIENTATIVES 
- Un moviment d’una sonata barroca: Haendel, Corelli, Vivaldi, Veracini, Tartini, 

Telemann, etc. 
- Un concert complet: Vivaldi (op. 3), Telemann, Küchler, Rieding, Jansa, 

Portnoff, Seitz, etc. 
- Kreisler: - Andantino 
                - Rondino sobre un tema de Beethoven 
 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
- Utilització de l'esforç muscular, respiració i relaxació adequats a les 
exigències de l'execució instrumental. 
- Domini de l'execució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics 
dels musicals. 
- Sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de 
l'instrument. 
- Interpretació d'obres de distintes èpoques i estils, demostrant una autonomia 
interpretativa, capacitat comunicativa amb el públic i qualitat artística. 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 

 
 

 
CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 

VISTA, OBRES ORIENTATIVES I CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE VIOLÍ 

 
 

PROVA D’ACCÉS A TERCER CURS D’ENSENYANCES 
PROFESSIONALS DE VIOLÍ 

 
 

 
A) CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
- Lectura  a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument i elegit pel 

Tribunal. 
- Duració: Un màxim de 40 compasos. 
- Tonalitats: Majors i menors, fins a tres alteracions en l’armadura. Canvis de 

tonalitat. 
- Compàs: Qualsevol compàs simple o compost, amb la possibilitat de canvi de 

compàs. 
- Canvis de posició fins a la 5ª posició, dobles cordes, ornamentacions. 
- Figures fins a semicorxeres, silencis, tresets. 
- Colps d’arc/articulacions: legato, detaché, martellé, staccato spicatto, 

pizziccato. 
- Dinàmica: p, mf, f, cresc., dim. 
- Agògica: Adagio, Andante, Moderato, Allegro, ritardando, accelerando. 
- Temps de preparació: 5 - 10 minuts. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
- Posició del cos i de l’instrument i arc. 
- Afinació i qualitat sonora. 
- Ritme i dinàmica. 
- Capacitat per afinar l’instrument. 
 
 

B) INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA, ESTUDI O FRAGMENT escollida pel 
Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. El nivell tècnic-
instrumental obeirà als continguts terminals del 2n. curs de Violí de les 
Ensenyances Professionals. 

 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
 
CONTINGUTS 
 
1- Interpretació d’una obra, estudi o fragment, preferentment de diferents estils, 
escollida pel Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. Es valorarà 
l’execució de memòria i el treball de conjunció realitzat en cas de portar 
acompanyant (no és obligatori). 
2- Posició de l’instrument i de l’arc: equilibri corporal. 
3- Qualitat sonora - producció del so: domini de totes les zones de l’arc, 
distribució, velocitat, pressió... 
4- Colps d’arc bàsics: detaché, legato, martellé, staccato, spiccato. Utilització 
correcta d’aquests colps i adequada a l’estil de les obres o estudis a interpretar. 
5- Sensibilitat auditiva: domini de l’afinació fins a la 5ª posició i els canvis entre 
elles. 
6- Coordinació i precisió rítmica entre mà esquerra i braç dret. 
7- Recursos musicals i espressius: contrast en l’ús de les dinàmiques, 
articulacions,caràcter, agògica, vibrato, frasseig musical... 
 
 
OBRES ORIENTATIVES 
 
- Corelli: Sonates op. 5 
- Schubert: Sonatina en re menor 
- Bach: Concert en la menor 
- Accolay: Concert nº 1 en la menor 
- Kreisler: Allegretto 
- Sarasate: Playera 
- Granados: Dansa espanyola nº 5 
- Bohm: Introducció i Polonesa. 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
- Utilització de l'esforç muscular, respiració i relaxació adequats a les 
exigències de l'execució instrumental. 
- Domini de l'execució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics 
dels musicals. 
- Sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de 
l'instrument. 
- Interpretació d'obres de distintes èpoques i estils, demostrant una autonomia 
interpretativa, capacitat comunicativa amb el públic i qualitat artística. 

. 
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 

 
 
  
CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 
VISTA, OBRES ORIENTATIVES I CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE VIOLÍ 
 
 

PROVA D’ACCÉS A QUART CURS D’ENSENYANCES 
PROFESSIONALS DE VIOLÍ 

 
 

 
A) CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
- Lectura  a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument i elegit pel 

Tribunal. 
- Duració: Un màxim de 40 compasos. 
- Tonalitats: Majors i menors, fins a quatre alteracions en l’armadura. Canvis de 

tonalitat. 
- Compàs: Qualsevol compàs regular simple o compost, compasos irregulars, 

d’amalgama, amb la possibilitat de canvi de compàs. 
- Canvis de posició fins a la 7ª posició, dobles cordes, acords, ornamentacions, 

armònics naturals i artificials.  
- Figures fins a semicorxeres i els seus silencis, dosets, tresets, quatrets, 

cinquets, sisets. Puntets de complement i de prolongació, anacruses, 
síncopes regulars, notes a contratemps, cesura. 

- Colps d’arc/articulacions: legato, detaché, martellé, staccato spicatto, portato i 
les seues combinacions, pizziccato. 

- Dinàmica: de pp a ff, amb variacions dinàmiques progressives o repentines, 
accents i sforz. 

- Agògica: Quasevol tempo entre Largo i Presto, amb canvis progressius o 
repentins de tempo. 

- Recursos expressius: vibrato i frasseig. 
- Temps de preparació: 5 - 10 minuts. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
- Posició del cos i de l’instrument i arc. 
- Afinació i qualitat sonora. 
- Interpretació fluïda atenent al ritme, tonalitat, agògica i dinàmica. 
- Interpretar el fragment demostrant el domini dels recursos tècnics i espressius 

exigits. 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
 
B) INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA, ESTUDI O FRAGMENT escollida pel 
Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. El nivell tècnic-
instrumental obeirà als continguts terminals del 3er. curs de Violí de les 
Ensenyances Professionals. 

 
 
CONTINGUTS 
 
1- Interpretació d’una obra, estudi o fragment, preferentment de diferents estils, 
escollida pel Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. Es valorarà 
l’execució de memòria i el treball de conjunció realitzat en cas de portar 
acompanyant (no és obligatori). 
2- Posició de l’instrument i de l’arc: equilibri corporal. 
3- Qualitat sonora - producció del so: domini de totes les zones de l’arc, 
distribució, velocitat, pressió... 
4- Colps d’arc bàsics: detaché, legato, martellé, staccato, spiccato, portato i les 
seues combinacions. Pizzicato. Utilització correcta d’aquests colps i adequada 
a l’estil de les obres o estudis a interpretar. 
5- Sensibilitat auditiva: domini de l’afinació fins a la 7ª posició i els canvis entre 
elles. 
6- Dobles cordes i acords, ornamentacions, armònics naturals i artificials. 
6- Coordinació i precisió rítmica entre mà esquerra i braç dret. 
7- Recursos musicals i espressius: contrast en l’ús de les dinàmiques, 
articulacions,caràcter, agògica, vibrato, frasseig musical... 
 
 
OBRES ORIENTATIVES 
 
- Corelli: Sonates op. 5 
- Schubert: Sonatina en re menor 
- Bach: Concert en la menor 
- Accolay: Concert nº 1 en la menor 
- Kreisler: Allegretto 
- Sarasate: Playera 
- Granados: Dansa espanyola nº 5 
- Bohm: Introducció i Polonesa. 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
 
 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
- Utilització de l'esforç muscular, respiració i relaxació adequats a les 
exigències de l'execució instrumental. 
- Domini de l'execució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics 
dels musicals. 
- Sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de 
l'instrument. 
- Interpretació d'obres de distintes èpoques i estils, demostrant una autonomia 
interpretativa, capacitat comunicativa amb el públic i qualitat artística. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 

CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 
VISTA, OBRES ORIENTATIVES I CRITERIS 

D’AVALUACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE VIOLÍ 
 
 

PROVA D’ACCÉS A CINQUÉ CURS D’ENSENYANCES 
PROFESSIONALS DE VIOLÍ 

 
 

 
A) CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
- Lectura  a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument i elegit pel 

Tribunal. 
- Duració: Un màxim de 40 compasos. 
- Tonalitats: Majors i menors, fins a cinc alteracions en l’armadura. Canvis de 

tonalitat. 
- Compàs: Qualsevol compàs simple o compost, compasos d'amalgama, 

irregulars, amb la possibilitat de canvi de compàs. 
- Canvis de posició fins a la 7ª posició, dobles cordes, acords, ornamentacions, 

armònics naturals i artificials. 
- Figures fins a semicorxeres i els seus silencis. Dosets, tresets... fins a sisets. 

Anacruses, síncopes i notes a contratemps. 
- Colps d’arc/articulacions: legato, detaché, martellé, staccato, spicatto, portato, 

pizziccato. 
- Dinàmica: Des de pp fins a ff, amb variacions de dinàmica progressives o 

repentines. Accents i sforzatos. 
- Agògica: Des de Largo fins a Presto, amb canvis progressius o repentins de 

tempo. 
- Vibrato i frasseig.  
- Temps de preparació: 5 - 10 minuts. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
- Posició del cos i de l’instrument i arc. 
- Afinació i qualitat sonora. 
- Ritme i dinàmica. 
- Interpretació amb l'expressivitat requerida. 
- Capacitat per afinar l’instrument. 
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
B) INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA, ESTUDI O FRAGMENT escollida pel 
Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. El nivell tècnic-
instrumental obeirà als continguts terminals del 4t. curs de Violí de les 
Ensenyances Professionals. 

 
CONTINGUTS 
 
1- Interpretació d’una obra, estudi o fragment, preferentment de diferents estils, 
escollida pel Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. Es valorarà 
l’execució de memòria i el treball de conjunció realitzat en cas de portar 
acompanyant (no és obligatori). 
2- Posició de l’instrument i de l’arc: equilibri corporal. 
3- Qualitat sonora - producció del so: domini de totes les zones de l’arc, 
distribució, velocitat, pressió... 
4- Colps d’arc: detaché, legato, martellé, staccato, spiccato, portato i les seues 
combinacions. Pizzicato. Utilització correcta d’aquests colps i adequada a l’estil 
de les obres o estudis a interpretar. 
5- Agògica: Domini de qualsevol tempo, des de Larguíssimo a Prestíssimo  i 
dels canvis progressius o repentins de tempo. 
6- Dinàmica: Domini de qualsevol dinàmica, des de pp fins a ff, així com dels 
canvis progressius o repentins. Accents i sforzandos. 
7- Recursos tècnics: Canvis de posició fins la 7ª. Dobles cordes fins a 10es. 
Acords. Trinos i ornamentacions. Armònics naturals i artificials. Domini de totes 
les tonalitats. 
8- Recursos musicals i espressius: contrast en l’ús de les dinàmiques, 
articulacions,caràcter, agògica, vibrato, frasseig musical... 
 
 
OBRES ORIENTATIVES 
 
- Telemann: Fantasies per a violí sol. 
- Bach: Sonates per a violí i clavicèmbal (BWV 1014-1019) 
- Vivaldi: Concerts "Les 4 Estacions" 
- Haydn: Concerts en Do Major i en Sol Major 
- Rode: Concerts nº 6, 7 i 8. 
- Viotti: Concert nº 23 en Sol Major. 
- Mozart: Sonates per a violí i piano (KV. 296, 378, 379, 454, 526) 
- Kreisler: Berceuse Romantique, Schön Rosmarin 
- Wieniawski: Cançó polonesa 
- Granados: Danses espanyoles nº 2 i 3 
- Toldrà: 6 Sonetos per a violí i piano 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
- Utilització de l'esforç muscular, respiració i relaxació adequats a les 
exigències de l'execució instrumental. 
- Domini de l'execució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics 
dels musicals. 
- Sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de 
l'instrument. 
- Interpretació d'obres de distintes èpoques i estils, demostrant una autonomia 
interpretativa, capacitat comunicativa amb el públic i qualitat artística. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 

 
 

CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 
VISTA, OBRES ORIENTATIVES I CRITERIS 

D’AVALUACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE VIOLÍ 
 
 

PROVA D’ACCÉS A SISÉ CURS D’ENSENYANCES 
PROFESSIONALS DE VIOLÍ 

 
 

 
A) CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
- Lectura  a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument i elegit pel 

Tribunal. 
- Duració: Un màxim de 40 compasos. 
- Tonalitats: Totes les tonalitats majors i menors. Canvis de tonalitat. 
- Compàs: Qualsevol compàs simple o compost, compasos d'amalgama, 

irregulars, amb la possibilitat de canvi de compàs. 
- Canvis de posició, passant per totes les posicions, dobles cordes, acords, 

ornamentacions, armònics naturals i artificials. 
- Figures fins a semicorxeres i els seus silencis. Dosets, tresets... fins a sisets. 

Anacruses, síncopes i notes a contratemps. 
- Colps d’arc/articulacions: legato, detaché, martellé, staccato, spicatto, portato, 

pizziccato. 
- Dinàmica: Des de pp fins a ff, amb variacions de dinàmica progressives o 

repentines. Accents i sforzatos. 
- Agògica: Des de Largo fins a Presto, amb canvis progressius o repentins de 

tempo. 
- Vibrato i frasseig.  
- Temps de preparació: 5 - 10 minuts. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
- Posició del cos i de l’instrument i arc. 
- Afinació i qualitat sonora. 
- Ritme i dinàmica. 
- Interpretació amb l'expressivitat requerida. 
- Capacitat per afinar l’instrument. 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

 
 
 
B) INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA, ESTUDI O FRAGMENT escollida pel 
Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. El nivell tècnic-
instrumental obeirà als continguts terminals del 5é. curs de Violí de les 
Ensenyances Professionals. 

 
CONTINGUTS 
 
1- Interpretació d’una obra, estudi o fragment, preferentment de diferents estils, 
escollida pel Tribunal d’una llista de tres presentada per l’aspirant. Es valorarà 
l’execució de memòria i el treball de conjunció realitzat en cas de portar 
acompanyant (no és obligatori). 
2- Posició de l’instrument i de l’arc: equilibri corporal. 
3- Qualitat sonora - producció del so: domini de totes les zones de l’arc, 
distribució, velocitat, pressió... 
4- Colps d’arc: detaché, legato, martellé, staccato, spiccato, portato i les seues 
combinacions. Pizzicato. Utilització correcta d’aquests colps i adequada a l’estil 
de les obres o estudis a interpretar. 
5- Agògica: Domini de qualsevol tempo, des de Larguíssimo a Prestíssimo  i 
dels canvis progressius o repentins de tempo. 
6- Dinàmica: Domini de qualsevol dinàmica, des de pp fins a ff, així com dels 
canvis progressius o repentins. Accents i sforzandos. 
7- Recursos tècnics: Canvis de posició (totes les posicions). Dobles cordes fins 
a 10es. Acords. Trinos i ornamentacions. Armònics naturals i artificials. Domini 
de totes les tonalitats. 
8- Recursos musicals i espressius: contrast en l’ús de les dinàmiques, 
articulacions,caràcter, agògica, vibrato, frasseig musical... 
 
 
OBRES ORIENTATIVES 
 
- Bach: - Sonates per a violí i clavicèmbal; sonates i partites per a violí soles. 
- Vivaldi: Concerts "Les 4 Estacions" 
- Tartini: Concert en Re menor; Sonata "Didone abbandonata" 
- Rode: Concerts nº 6, 7 i 8. 
- Viotti: Concert nº 22. 
- Mozart: Concerts per a violí nº 1 i 3 
- Beriot: Concert nº 9 
- Beethoven: Sonates per a violí i piano; Romances 
- Ries: Moto perpetuo. 
- Wieniawski: Llegenda; Scherzo i Tarantela 
- Toldrà: 6 Sonetos per a violí i piano 
 

CENTRE SUBVENCIONAT 



 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
- Utilització de l'esforç muscular, respiració i relaxació adequats a les 
exigències de l'execució instrumental. 
- Domini de l'execució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics 
dels musicals. 
- Sensibilitat auditiva en l'afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de 
l'instrument. 
- Interpretació d'obres de distintes èpoques i estils, demostrant una autonomia 
interpretativa, capacitat comunicativa amb el públic i qualitat artística. 
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