
CONTINGUTS DE LA PROVA DE LECTURA A PRIMERA 
VISTA, OBRES ORIENTATIVES PER A LA PROVA 

INSTRUMENTAL I CRITERIS D’AVALUCIÓ DE 
L’ESPECIALITAT D'OBOÉ

PROVA D’ACCÉS A PRIMER CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'OBOÉ

LECTURA A PRIMERA VISTA: 
CONTINGUTS:

• El fragment constarà d'entre 15 i 25 compasos, en 2/4, 3/4 i 4/4
• La tonalitat podrà tenir un màxim de dues alteracions, Major o menor.
• Les figures rítmiques que podran aparéixer son: redones, blanques, negres, 

corcheres, semicorxeres i tresets de corxera amb els seus respectius silencis. 
• Poden aparéixer Síncopes i puntets. 
• Tessitura: Si2 a Do5
• Articulacions: lligat i picat.
• Dinàmiques: p, f, amb reguladors.
• Agògiques: Lento, Adagio, Andante, Allegro.
• Temps de preparació: 5-10 minuts.

PROVA INSTRUMENTAL

OBRES ORIENTATIVES:
Concert en Fa M Corelli-Barbirolli 
Sonates 1 o 2 G.F. Häendel 
Concert en Re menor T.Albinoni 
Concert en Do major D. Cimarosa 
2 peces fantàstiques Carl Nielsen 
Air G.F.Haendel 
Gavotte W. Óbice 
Estudios Salviani (Volumen I)

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AMBDÚES PROVES:
S'observaran aspectes tècnics com:
1. Adoptar una correcta posició del cos i de l'instrument.
2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.
3. Intentar controlar l'aire mitjançant la respiració diafragmàtica.
4. Intentar corregir l'afinació.
5. Emisió i qualitat del sò.
6. Correcta interpretació.

Cadascún d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 
10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascún d'ells per 
a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

CENTRE SUBVENCIONAT



PROVA D’ACCÉS A SEGÓN CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'OBOÉ

LECTURA A PRIMERA VISTA: 

CONTINGUTS:
• El fragment constarà com a màxim de 32 compasos.
• Tempo: des de 52 fins a 84 ca. 
• La tonalitat podrà tenir un màxim de tres alteracions, tonalitats majors i menors. 

Canvis de tonalitat. Poden aparéixer notes accidentals en modulacions a tons 
veïns, florejos i cromatismes.

• Compasos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/2. podràn haver canvis de 
compàs.

• Les figures rítmiques que podran aparéixer son: redones, blanques, negres, 
corcheres, semicorxeres, tresets i dosets de corxera amb els seus respectius 
silencis. Poden aparéixer síncopes, notes a contra temps i puntets. 

• Tessitura: Do3 a Re5
• Poden aparéixer intervals principalment conjunts i arpegis, també quartes, 

quintes i octaves. En menor mesura sextes, sèptimes i intérvals compostos 
(fins a la 12va).

• Notes d'ornament: apoggiatures i mordents.
• Articulacions: lligat i picat, picat-lligat, stacatto, accents i diverses combinacions 

de picats i lligats.
• Dinàmiques: p, f, mp, mf i reguladors.
• Agògiques:  Lento,  Adagio,  Andante,  Moderato,  Allegretto,  Allegro,  Vivo, 

ritardando, rallentando i a tempo. Termes que indiquen el caràcter d'una peça. 
Signes de repetició i calderó.

• Indicacions de respiració.
• Temps de preparació: 5-10 minuts.

PROVA INSTRUMENTAL

OBRES ORIENTATIVES:
40 Melodías Progresivas. Vol. 3 Barret, A.M.R.
Concierto nº 3.en Sol m. G.F. Haendel
Concierto en Sib Mayor Op. 7 nº 3. T. Albinoni.
Sonata en Do Mayor. A. Besozzi.
Sonata nº 1 en Do m. G. F. Haendel.
Romanzas sin palabras. F. Mendelssohn (Selección)
Largo y Allegretto. B. Marcello.
Airoso. J. H. Fiocco.
Berceuse. G. Fauré.
Four pièces. E. Grieg.
Concierto nº 8 en Si b M. G. F. Haendel.
Tres Piezas folclóricas. B. Bartok
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CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AMBDÚES PROVES:
S'observaran aspectes tècnics com:
1. Adoptar una correcta posició del cos i de l'instrument.
2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.
3.  Intentar  controlar  l'aire  mitjançant  la  respiració  diafragmàtica  amb velocitat  i 
pressió  de  la  columna  d'aire.  Relacionar  correctament  el  volum d'aire  amb el 
consum d'aire.
4. Intentar corregir l'afinació.
5. Emisió i qualitat del sò mitjançant la columna de l'aire.
6. Coordinar la digitació i l'articulació.
7. Controlar la respiració adequada a la interpretació musical.
8. Practicar el desenvolupament de dinàmiques bàsiques.
9. Correcta interpretació.

Cadascún d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 
10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascún d'ells per 
a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

El tribunal determinarà, en el seu cas, i mitjançant informe escrit raonat, el curs 
al qual podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.

PROVA D’ACCÉS A TERCER CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'OBOÉ

LECTURA A PRIMERA VISTA: 
CONTINGUTS:

• El fragment constarà com a màxim de 32 compasos.
• Tempo: des de 50 fins a 92 ca. 
• La tonalitat podrà tenir un màxim de cinc alteracions, tonalitats majors i menors. 

Canvis de tonalitat. Poden aparéixer notes accidentals en modulacions a tons 
veïns, florejos i cromatismes.

• Poden aparéixer tots els compasos regulars i canvis de compas.
• Les figures rítmiques que podran aparéixer son totes fins a la semicorxera i 

fuses subdividides. Grups de valor irregular. Poden aparéixer síncopes, notes a 
contra temps i puntets. 

• Tessitura: Sib2 a Mi5
• Poden aparéixer tots els intervals simples i compostos fins a dues octaves
• Notes d'ornament: apoggiatures i mordents, grupettos i trinos.
• Articulacions: lligat i picat, picat-lligat, stacatto, accents i diverses combinacions 

de picats i lligats.
• Dinàmiques: des de ff a pp, sfz, fp, piano sub. i reguladors.
• Agògiques: Totes.
• Utilització del vibrat.
• Indicacions de respiració.
• Temps de preparació: 5-10 minuts.
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PROVA INSTRUMENTAL

OBRES ORIENTATIVES:
25 Melodische Studien vol. 1 y 2.  Flemming, F.
Concierto en Re menor Op. 9 nº 2.  T. Albinoni.
Sonata en Do M. J. B. Loeillet.
Sonata en Fa Mayor. G. Donizetti.
Piece en Sol m. P. Pierné.
Fantasía Op. 2. C. Nielsen.
Sonatina para oboe y piano. Th. A. Walmisley.
Suite en Fa M. para oboe y bajo continuo. J.Hotteterre.
Sonata en Mi m. para oboe y bajo continuo. F. Geminiani.

 CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AMBDÚES PROVES:
S'observaran aspectes tècnics com:
1. Adoptar una correcta posició del cos i de l'instrument, amb consciència de la 
tensió  justa  dels  músculs  que  intervenen  per  a  dur  a  terme  una  interpretació 
correcta i saludable.
2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.
3.  Intentar  controlar  l'aire  mitjançant  la  respiració  diafragmàtica  amb velocitat  i 
pressió  de  la  columna  d'aire.  Relacionar  correctament  el  volum d'aire  amb el 
consum d'aire. Utilització del vibrat.
4. Conéixer els recursos per a corregir l'afinació.
5. Relacionar l'emisió i qualitat del sò amb la columna de l'aire.
6. Conéixer la digitació i demostrar la coordinació dels dits d'acord amb el nivell.
7. Controlar la respiració adequada per a la interpretació musical.
8. Desenvolupar l'espectre dinàmic del seu so.
9. Correcta interpretació adequada al nivell tenint en compte diferents aspectes de 
la partitura.

Cadascún d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 
10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascún d'ells per 
a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

El tribunal determinarà, en el seu cas, i mitjançant informe escrit raonat, el curs 
al qual podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.

PROVA D’ACCÉS A QUART CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'OBOÉ

LECTURA A PRIMERA VISTA: 
CONTINGUTS:

• El fragment constarà com a màxim de 32 compasos.
• Tempo: des de 50 fins a 120 ca. 
• La tonalitat podrà tenir un màxim de cinc alteracions, tonalitats majors i menors. 

Canvis de tonalitat. Poden aparéixer notes accidentals en modulacions a tons 
veïns, florejos i cromatismes.

• Poden aparéixer tots els compasos regulars i canvis de compas.
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• Les figures rítmiques que podran aparéixer son totes fins a la 
semicorxera i fuses subdividides. Grups de valor irregular. Poden aparéixer 
síncopes, notes a contra temps i puntets. 

• Tessitura: Sib2 a Fa5
• Poden aparéixer tots els intervals simples i compostos fins a dues octaves
• Notes d'ornament: apoggiatures i mordents, grupettos i trinos.
• Articulacions: lligat i picat, picat-lligat, stacatto, accents i diverses combinacions 

de picats i lligats.
• Dinàmiques: des de ff a pp, sfz, fp, piano sub. i reguladors.
• Agògiques: Totes. Canvis de moviment, incloent rallentando i accelerando.
• Utilització del vibrat.
• Indicacions de respiració.
• Temps de preparació: 5-10 minuts.

PROVA INSTRUMENTAL

OBRES ORIENTATIVES:
Sonata en Si b M  Telemann 
Cuarteto en Fa M K370 (sonata)  Mozart  
Tres romanzas  Schumman  
Concierto Nº 1 en Re m  Lebrun  
Concierto Nº 3 en Sol m  Häendel  
Solos orquestales  Rothwell  
Concierto en La m  Vivaldi  
Sonata Op. 166  Saint-Saëns 

 CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AMBDÚES PROVES:
S'observaran aspectes tècnics com:
1. Adoptar una correcta posició del cos i de l'instrument, amb consciència de la 
tensió  justa  dels  músculs  que  intervenen  per  a  dur  a  terme  una  interpretació 
correcta i saludable.
2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.
3.  Intentar  controlar  l'aire  mitjançant  la  respiració  diafragmàtica  amb velocitat  i 
pressió  de  la  columna  d'aire.  Relacionar  correctament  el  volum d'aire  amb el 
consum d'aire. Utilització del vibrat.
4. Conéixer els recursos per a corregir l'afinació.
5. Relacionar l'emisió i qualitat del sò amb la columna de l'aire.
6. Conéixer la digitació i demostrar la coordinació dels dits d'acord amb el nivell.
7. Controlar la respiració adequada a la interpretació musical.
8. Desenvolupar l'espectre dinàmic del seu so.
9. Correcta interpretació adequada al nivell tenint en compte diferents aspectes de 
la partitura.

Cadascún d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 
10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascún d'ells per 
a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

El tribunal determinarà, en el seu cas, i mitjançant informe escrit raonat, el curs 
al qual podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.
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PROVA D’ACCÉS A CINQUÉ CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'OBOÉ

LECTURA A PRIMERA VISTA: 
CONTINGUTS:

• El fragment constarà com a màxim de 32 compasos.
• Tempo: des de 50 fins a 120 ca. 
• La tonalitat podrà tenir un màxim de sis alteracions, tonalitats majors i menors. 

Canvis de tonalitat. Poden aparéixer notes accidentals en modulacions a tons 
veïns, florejos i cromatismes.

• Poden aparéixer tots els compasos regulars i canvis de compas.
• Les figures rítmiques que podran aparéixer son totes fins a la semicorxera i 

fuses subdividides. Grups de valor irregular. Poden aparéixer síncopes, notes a 
contra temps i puntets. 

• Tessitura: Sib2 a Sol5
• Poden aparéixer tots els intervals simples i compostos fins a dues octaves
• Notes d'ornament: apoggiatures i mordents, grupettos i trinos.
• Articulacions: lligat i picat, picat-lligat, stacatto, accents i diverses combinacions 

de picats i lligats.
• Dinàmiques: des de ff a pp, sfz, fp, piano sub. i reguladors.
• Agògiques: Totes. Canvis d'agògica, incloent rallentando i accelerando.
• Utilització del vibrat.
• Indicacions de respiració.
• Temps de preparació: 5-10 minuts.

PROVA INSTRUMENTAL

OBRES ORIENTATIVES:
Concierto en La m A. Vivaldi 
Concierto Nº 3 en Sol m G.F.  Haendel 
Concierto en Do M J.Haydn 
Concierto Nº 1 en Re m L.A. Lebrun 
Cuarteto en Fa M K.370 (Sonata) W.A. Mozart 
Tres Romanzas R.Schumman 
Sonata Op. 166 C. Saint-Saëns 
Sonata F. Poulenc 

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AMBDÚES PROVES:

S'observaran aspectes tècnics com:
1. Adoptar una correcta posició del cos i de l'instrument, amb consciència de la 
tensió  justa  dels  músculs  que  intervenen  per  a  dur  a  terme  una  interpretació 
correcta i saludable.
2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.
3.  Intentar  controlar  l'aire  mitjançant  la  respiració  diafragmàtica  amb velocitat  i 
pressió  de  la  columna  d'aire.  Relacionar  correctament  el  volum d'aire  amb el 
consum d'aire.
4. Conéixer els recursos per a corregir l'afinació.
5. Relacionar l'emisió i qualitat del sò amb la columna de l'aire.
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6.  Conéixer  la  digitació  i  demostrar  la  coordinació  dels  dits 
d'acord amb el nivell.
7. Controlar la respiració adequada a la interpretació musical.
8. Desenvolupar l'espectre dinàmic del seu so.
9. Correcta interpretació adequada al nivell tenint en compte diferents aspectes de 
la partitura.

Cadascún d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 
10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascún d'ells per 
a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

El tribunal determinarà, en el seu cas, i mitjançant informe escrit raonat, el curs 
al qual podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.

PROVA D’ACCÉS A SISÉ CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'OBOÉ

LECTURA A PRIMERA VISTA: 
CONTINGUTS:

• El fragment constarà com a màxim de 32 compasos.
• Tempo: des de 50 fins a 120 ca. 
• La tonalitat podrà tenir totes les alteracions, tonalitats majors i menors. Canvis 

de tonalitat. Poden aparéixer notes accidentals en modulacions a tons veïns, 
florejos i cromatismes.

• Poden aparéixer tots els compasos regulars i canvis de compas.
• Les figures rítmiques que podran aparéixer son totes fins a la semicorxera i 

fuses subdividides. Grups de valor irregular. Poden aparéixer síncopes, notes a 
contra temps i puntets. 

• Tessitura: Do3 a Mib5
• Poden aparéixer tots els intervals simples i compostos fins a dues octaves
• Notes d'ornament: apoggiatures i mordents, grupettos i trinos.
• Articulacions: lligat i picat, picat-lligat, stacatto, accents i diverses combinacions 

de picats i lligats.
• Dinàmiques: des de ff a pp, sfz, fp, piano sub. i reguladors.
• Agògiques: Totes. Canvis d'agògica, fins i tot, rallentando, accelerando, rubato.
• Utilització del vibrat.
• Indicacions de respiració.
• Temps de preparació: 5-10 minuts.

PROVA INSTRUMENTAL

OBRES ORIENTATIVES:
Concierto en La m A. Vivaldi 
Concierto Nº 3 en Rem A. Vivaldi
Concierto K.314 W.A. Mozart
Concierto en Do M J.Haydn 
Concierto Nº 1 en Re m L.A. Lebrun 
Cuarteto en Fa M K.370 (Sonata) W.A. Mozart 
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Tres Romanzas R.Schumman 
Sonata Op. 166 C. Saint-Saëns 
Sonata F. Poulenc 
Fantasía Pastoral E. Bozza

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AMBDÚES PROVES:

S'observaran aspectes tècnics com:
1. Adoptar una correcta posició del cos i de l'instrument, amb consciència de la 
tensió  justa  dels  músculs  que  intervenen  per  a  dur  a  terme  una  interpretació 
correcta i saludable.
2. Adoptar una correcta posició de l'embocadura.
3.  Intentar  controlar  l'aire  mitjançant  la  respiració  diafragmàtica  amb velocitat  i 
pressió  de  la  columna  d'aire.  Relacionar  correctament  el  volum d'aire  amb el 
consum d'aire.
4. Conéixer els recursos per a corregir l'afinació.
5. Relacionar l'emisió i qualitat del sò amb la columna de l'aire.
6. Conéixer la digitació i demostrar la coordinació dels dits d'acord amb el nivell.
7. Control de la respiració adequada a la interpretació musical.
8. Desenvolupar l'espectre dinàmic del seu so.
9. Correcta interpretació adequada al nivell tenint en compte diferents aspectes de 
la partitura.

Cadascún d'aquests exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 
10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cadascún d'ells per 
a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

El tribunal determinarà, en el seu cas, i mitjançant informe escrit raonat, el curs 
al qual podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.
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