
                                                 
                                                                                                         

1 - ESTRUCTURA DE LA PROVA ESPECIALITAT INSTRUMENTAL PERCUSSIÓ PER

A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D'ENSENYANCES ELEMENTALS DE

MÚSICA 

La prueba de la especialidad instrumental constarà de dos apartados:

1.1 – INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL OBRAS: 

Interpretació  de  tres  obres  d'entre  un  llistat  de  sis,  presentat  per  l'alumne  o

alumna,  pertanyents  a diferents  estils.  L'alumne o alumna elaborarà  el  llistat  de sis

obres triant d'entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta

del centre docent. Els participants entregaràn al tribunal còpies de les peces que vagen

a interpretar, així com els originals de les mateixes. 

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a

les publicades en el llistat, i que s'adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes

per a la prova d'accés a les ensenyances professionals en l'especialitat corresponent. 

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal

podrà indicar a l'aspirant que interprete un moviment o diversos d'ells. L'alumnat que

presente obres amb acompanyament estarà obligat  a interpretar-les amb ell, aportant el

seu propi acompanyant. 

En la prova, es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la

dificultat de les mateixes. 

Continguts:

Article 34. Contingut de les proves 

1.  El  contingut  i  l’estructura  de  les  proves  per  a  l’obtenció  directa
del Certificat d’Ensenyances Elementals de Musica són els establits en l’annex XIV de la
present orde.

ANEXE XIV

1. Prova d’especialitat instrumental.
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1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

1.2  Interpretació  de  tres  obres  d’entre  un  llistat  de  sis,  presentat  per
l’alumne  o  alumna,  pertanyents  a  diferents  estils,  que  en  el  cas  de  la  percussió
necesariament  deuran  d’esser  de  diferents  instruments:  caixa,  timbals,  llamines,
multipercussió. L’alumne elaborara el llistat de sis obres triant entre les previstes per a
cada  especialitat  instrumental,  a  proposta  del  centre  docent.  Els  participants
entregaran  al  tribunal  còpies  de  les  peces  que  interpretaran,  així  com
els originals.

El  tribunal  podra admetre altres obres que,  al  seu criteri,  siguen equiparables a les
publicades en el llistat, i que s’adequen al mateix nivell o superior que les proposades
per a la prova d’acces a les ensenyancesprofessionals en l’especialitat corresponent. 

En  el  cas  que  una  obra  presentada  conste  de  diversos  moviments,
el tribunal podra indicar a l’aspirant que interprete un moviment o mes. L’alumnat que
presente obres amb acompanyament estara obligat a interpretar-les amb este, aportant
el seu propi acompanyant.

En la  prova es  valorara  la  interpretació  de  memòria  de  les  peces presentades i  la
dificultat d’estes. 

Llistat orientatiu d'obres:

Caixa Countdown Mitchell Peters

Primer  recital  series  for  snare  drum.  Curnow
Music Press. (amb piano)

10 solos for snare drum and piano de Haske 
Percussion Series

Timbals Alpine Slide John beck

Scherzo Mitchell Peters

Primer recital series for timpani. Curnow Music 
Press. (amb piano)

Llamines 15 etudes Marcel Jorand

Primer  recital  series  for  mallet  percussion.
Curnow Music Press. (amb piano)
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Les claviers  a  percussion  parcurent  le  monde
volumen I i II

Sejourne  i  Velluet.
(amb  acompanyament
de cd)

Multipercussió 2-4-1 de William Kraft

Passacaglia and trio Mitchell Peters

Etude I for four toms Mitchell Peters

Etude II for snare drum and two toms Mitchell Peters

1.2 – LECTURA A PRIMERA VISTA D'UN FRAGMENT ADEQUAT A l'INSTRUMENT: 

Continguts:

Longitud Fins a 30 compassos 

Tonalitat Fins a 4 alteracions (modes: major i menor)

Àmbit 2 octaves

Compassos 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

Forma Lliure 

Figures Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres amb i 
sense punt i amb figures de treset.

Agògiques Tempos fixos (Allegro, Andante, Moderato, etc.)

Rall., rit. Canvis de tempo.

Articulacions Accents i dobles accents

Dinamica Crescendo y diminuendo, f (forte), mf (mezzoforte), p (piano), 
reguladores (+, -)

Criteris d'avaluació:

✔ Utilitzar  l’esforç  muscular,  la  respiració  i  psicomotricitat  adequada  a  les

exigencies de l’execució instrumental de les obres presentades a la prova.
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✔ Mostrar una posició corporal correcta. 

✔ Demostrar el  treball  desenvolupat en el  camp de la sensibilitat  auditiva per a

l’afinació i la sonoritat de l’instrument.

✔ Valorar  la  tecnica  específica  de  l’instrument  en  la  interpretació  de  les  obres

presentades per l’aspirant. 

✔ Valoració de la dificultat tecnica i artística del programa presentat per l’aspirant,

donant-li  un  criteri  oportu  en  cada  cas  i  mostrant  capacitat  comunicativa  i

artística.

✔ Presentar un programa adequat al nivell a que es vol aspirar, amb dificultat pròpia

similar o superior als continguts terminals del 4t curs.

✔ L’alumnat que presente obres amb acompanyament estara obligat a interpretar-

les amb este, aportant el seu propi acompanyant. (ORDRE 28/2011, de 10 de

maig).

✔ En la prova es valorara la interpretació de memòria de les peces presentades i la

dificultat d’estes. 

✔ Presentar una actitut personal i artística correcta davant de la prova a realitzar.

Avaluar mitjançant l’intercanvi d’impressions els habits de l’alumne, tant a nivell

educatiu, social i individual, 
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