
PROVA D'ACCÉS A PRIMER CURS 
D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE

 DOLÇAINA

CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA:

-Extensió: màxim de 25 compassos
-Mesura: fins la semicorxera i el seu silenci en compàs de 2/4,3/4,2/2, 4/4 o 6/8
-Tesitura: 1ª octava(re, re#, mi, fa, sol, la, si, do, re') 2 ª octava (mi', fa', sol')

INTERPRETACIÓ DE DUES OBRES

L'aspirant presentarà i interpretarà dues obres. Es valorarà la seua interpretació
de memòria. Almenys una de les dues obres haurà de ser tradicional de la Comunitat
Valenciana. L'acompanyament de tabalet serà obligatori.

OBRES ORIENTATIVES

• Toc de vermut
• Tocatetes de missa 1 i 2
• Danses de Pedreguer
• Cucanyes de Callosa d'en Sarrià
• El so de la tardor
• Floretes de cementeri 1, 2 i 3
• Marxa de la Colliua
• Noites do verao
• Dansa dels gegants
• El poble del Sol
• Castell d'Ocaive

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-Possició corporal correcta i relaxada
-Procés respiratori. Inspiracions i expiracions.
- Embocadura correcta
-Afinació
-Ritme

CENTRE SUBVENCIONAT



PROVA D'ACCÉS A SEGON CURS 
D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE

 DOLÇAINA

CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA:

-Extensió: màxim de 25 compassos
-Mesura: fins la semicorxera i el seu silenci en compàs de 2/4,3/4,2/2, 4/4 o 6/8
-Tesitura: 1ª octava(re, re#, mi, fa, sol, la, si, do, re') 2 ª octava (mi', fa', sol', la')

INTERPRETACIÓ DE DUES OBRES

L'aspirant presentarà i interpretarà dues obres. Es valorarà la seua interpretació
de memòria. Almenys una de les dues obres haurà de ser tradicional de la Comunitat
Valenciana. L'acompanyament de tabalet serà obligatori.

OBRES ORIENTATIVES

• Processó de Morella
• Penyalba
• El Samaruc
• El bequetero
• Balls de Cullera
• Passacarrers de dissabte en festes de Callosa d'en Sarrià
• Tocata del pa beneït
• Bastonets d'Algemesí
• Passacarrer de festa
• Ritornello Rathgeber
• Aniset
• Fentina

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-Possició corporal correcta i relaxada
-Procés respiratori. Inspiracions i expiracions.
- Embocadura correcta
-Afinació
-Ritme



PROVA D'ACCÉS A TERCER CURS 
D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE

 DOLÇAINA

CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA:

-Extensió: màxim de 25 compassos
-Mesura: fins la semicorxera i el seu silenci en compàs de 2/4,3/4,2/2, 4/4 , 6/8, 9/8, 
12/8, 7/8
-Tesitura: 1ª octava(re, re#, mi, fa, sol, la, si, do, re') 2 ª octava (mi', fa', sol', La')

INTERPRETACIÓ DE DUES OBRES

L'aspirant presentarà i interpretarà dues obres. Es valorarà la seua interpretació
de memòria. Almenys una de les dues obres haurà de ser tradicional de la Comunitat
Valenciana. L'acompanyament de tabalet serà obligatori.

OBRES ORIENTATIVES

• Jota d'Alfarb
• Jota de Banyeres
• Turcs I cavallets de Tarragona
• Danses de Muro
• Eixida de la Creu
• Lluiset
• Tocatetes d'eixida de missa de Morella
• Les calçaes
• El matiner
• Diana de Sant Antoni de Biar
• Algoleja
• Beuna
• Braçal

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-Possició corporal correcta i relaxada
-Procés respiratori. Inspiracions i expiracions.
-Embocadura correcta
-Afinació
-Vibrat
-Interpretació
-Ritme



PROVA D'ACCÉS A QUART CURS 
D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE

 DOLÇAINA

CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA:

-Extensió: màxim de 25 compassos
-Mesura: fins la semicorxera i el seu silenci en compàs de  2/4,3/4,2/2, 4/4 , 6/8, 9/8, 
12/8, 7/8
-Tesitura: 1ª  octava(re, re#, mi, fa, sol, la, si, do, re') 2 ª octava (mi', fa', sol', La')

INTERPRETACIÓ DE DUES OBRES

L'aspirant presentarà i interpretarà dues obres. Es valorarà la seua interpretació
de memòria. Almenys una de les dues obres haurà de ser tradicional de la Comunitat
Valenciana. L'acompanyament de tabalet serà obligatori.

OBRES ORIENTATIVES

• Rollet de flor
• L'arxovada
• La Brama
• El danseret
• Dos quinze
• Danses d'Ontinyent
• Ball de plaça de Lucena del Cid
• Ball de plaça de Faura
• Polca de la Magrana
• Vals en sol
• Processó de la Morera
• Danses de Xàtiva
• Processó de A. Blay

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-Possició corporal correcta i relaxada
-Procés respiratori. Inspiracions i expiracions.
- Embocadura correcta
-Afinació
-Vibrat
-Interpretació
-Ritme



PROVA D'ACCÉS A CINQUÉ CURS 
D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE

 DOLÇAINA

CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA:

-Extensió: màxim de 25 compassos
-Mesura: fins la semicorxera i el seu silenci en compàs de  2/4,3/4,2/2, 4/4 , 6/8, 9/8, 
12/8, 7/8
-Tesitura: 1ª  octava(re, re#, mi, fa, sol, la, si, do, re') 2 ª octava (mi', fa', sol', La')

INTERPRETACIÓ DE DUES OBRES

L'aspirant presentarà i interpretarà dues obres. Es valorarà la seua interpretació
de memòria. Almenys una de les dues obres haurà de ser tradicional de la Comunitat
Valenciana. L'acompanyament de tabalet serà obligatori.

OBRES ORIENTATIVES

• Faenes
• Pregó
• A la marxa
• Jaume Guasch
• Tocata de processó de Callosa
• La Muixeranga
• Ball de nanos de València
• Toc de castells de Tarragona
• Estudi a 2 veus 67
• Estudi a dos veus 18
• Masurca de Tales

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-Possició corporal correcta i relaxada
-Procés respiratori. Inspiracions i expiracions.
- Embocadura correcta
-Afinació
-Vibrat
-Interpretació
-Ritme



PROVA D'ACCÉS A SISÉ CURS 
D'ENSENYANCES PROFESSIONALS DE

 DOLÇAINA

CONTINGUTS DE LA LECTURA A PRIMERA VISTA:

-Extensió: màxim de 25 compassos
-Mesura: fins la semicorxera i el seu silenci en compàs de  2/4,3/4,2/2, 4/4 , 6/8, 9/8, 
12/8, 7/8
-Tesitura: 1ª  octava(re, re#, mi, fa, sol, la, si, do, re') 2 ª octava (mi', fa', sol', La')

INTERPRETACIÓ DE DUES OBRES

L'aspirant presentarà i interpretarà dues obres. Es valorarà la seua interpretació
de memòria. Almenys una de les dues obres haurà de ser tradicional de la Comunitat
Valenciana. L'acompanyament de tabalet serà obligatori.

OBRES ORIENTATIVES

• Bou en corda
• El xirimiter
• Capritx de Sorgi
• Dianes de Tales
• Danses de Jesús Pobre
• Danses de Bocairent
• Danses de La Marina
• Nanos de Corpus de Castelló
• Ball de la forca de Bellreguard
• Dansa de la Moma
• El Tudell
• Dolçaines I
• Havanera del Tio Tieso

CRITERIS D'AVALUACIÓ

-Possició corporal correcta i relaxada
-Procés respiratori. Inspiracions i expiracions.
- Embocadura correcta
-Afinació
-Interpretació
-Ritme
-Vibrat


