
                                                 
                                                                                                         

1 - ESTRUCTURA DE LA PROVA ESPECIALITAT INSTRUMENTAL PIANO PER A

L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D'ENSENYANCES ELEMENTALS DE

MÚSICA 

La prova de l'especialitat instrumental constarà de dos apartats:

1.1 – INTERPRETACIÓ INSTRUMENTAL OBRES: 

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:

CONTINGUTS PROPIS DEL PIANO 

1. Desenrotllament  de la  percepció  interna de la  pròpia relaxació,  aixi  com dels

indispensables esforcos musculars que requerix l'execució instrumental, tractant

sempre de trobar un equilibri satisfactori entre els dos factors. 

2. Assentar les bases d'una utilització conscient del pes del brac. 

3. Desenrotllament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat de les dos. 
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4. Planificaciódeltreballdelatecnica,tenintencompteelsseguentsprincipisgenerals: 

a)  pràctica  de  la  tecnica  digital  dirigida  a  incrementar  la  independencia,  la

velocitat,  la  resistencia  i  la  capacitat  de  diversificació  dinàmica,  partint  dels

moviments de les articulacions dels dits; b) estudi dels moviments possibles a

partir  de les distintes articulacions del brac (monyica, colze, muscle), com ara

caigudes, llancaments, desplacaments laterals, moviments circulars i de rotació i

tota  la  combinatòria  que  permet;  c)  percepció  clara  del  fet  que  la  interacció

permanent  d'eixos  diferents  tipus  d'accions  constituixen  la  base  de  qualsevol

tecnica pianistica eficac. 

5. Estudi dels principis generals de la digitació pianistica i el seu desenrotllament en

funció de la complexitat progressiva de les dificultats a resoldre. 

6. Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i  d'articulació en relació amb la

dinàmica, la conducció de la frase i la densitat de la textura musical. 

7. Desenrotllament  de  la  capacitat  d'obtindre  simultàniament  sons  de  distinta

intensitat  entre  les  dos  mans  o  entre  els  dits  d'una  mateixa  mà,  tractant

d'aconseguir  una  diferenciació  dinàmica  que  resulta  indispensable  en  un

instrument  polifònic  com  el  piano,  ja  es  tracte  de  la  relació  melodia—

acompanyament  o  de  plantejaments  contrapuntistics  de  major  o  menor

complexitat. 

CONTINGUTS COMUNS DE TOTS ELS INSTRUMENTS 

1. Desenrotllament de la sensibilitat auditiva. 

2. Pràctica de lectura a vista. 

3. Desenrotllament permanent i progressiu de la memòria musical. 

4. Adquisiciód'hàbitscorrectesieficacosd'estudi. 

5. Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus distints nivells. 

6. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del 

repertori propi de cada instrument que es consideren utils per al desenrotllament

conjunt de la capacitat musical i tecnica de l'alumne. 
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7. Pràctica de la improvisació. 

8. Pràctica instrumental en grup. 

9. Desenrotllament d'automatismes. 

10.Pràctica de la relaxació. 

11. Iniciació a la grafia contemporània.

Llistat orientatiu d'obres:

Estudis: 

Bertini: Estudios Op. 29, Op. 32, N° 34, 39, 40, 46, 47, 48 

Cramer: Estudios Vol. 1

Czerny: Estudios Op. 299, Op. 636

Heller: Estudios El arte de frasear Op. 45, Op. 46 

Stamaty: El ritmo de los dedos Opus 36. 

 

Obres contrapuntistiques: 

Bach: Pequenos Preludios 

Bach: Invenciones a dos voces

Obres del Classicisme: 

Beethoven: Sonata Op.49, N° 2

Beethoven: Sonatinas, (exc no 5 en Sol mayor) 

Clementi: Sonatinas Op. 36, N° 4, 5, 6, Op. 37, Op. 38 Diabelli: Sonatinas Op.151, 

Op.168

Haydn: Sonatas Vol. 1°

Kuhlau: Sonatinas Op. 20, Op. 55, Op. 88

Reinecke: Sonatina En La M, Op. 98/2 
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Obres romantiques: 

Gade: Canzonetta, Op. 19, N°3, Elegia Op. 19, N° 1 

Grieg: Piezas Liricas Op.12, Op.38

Mendelssohn: Romanzas sin Palabras 

Mendelssohn:Kinderstuck, Op. 72 

Schumann: Album de la Juventud Op. 68, N° 12, 13, 22, 28, 30, 32 

Schumann: Kindersonate Op. 118, N° 1

Tchaikovsky: Album de la juventud op 39 

Obres modernes: 

Albeniz: Seis Pequenos Valses Op. 25

Bartok: For Children: N° 21, 38, 39, 40 Vol. 1

Bartok: Mikrokosmos, Vol IV, N° 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 120 

Casella: 11 Piezas Infantiles

Debussy: Children Corner‘s

Ginastera: Milonga

Granados: Bocetos

Prokofiev: Musique d'enfants Op. 65

Kabalevsky: Variaciones

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

Continguts:

LONGITUD Longitud: 16 compassos com a màxim. 

TONALITAT Do major - La menor Sol major - Mi menor Fa major - Re menor

ALTERACIONES 
ACCIDENTALS: 

Les condicionades per el pas al àmbit de la dominant 
corresponent a la tonalitat del fragment proposat. 

AMBIT Tres octaves entre Sol1 clau de Fa de i Sol4 clau de Sol.

COMPASSOS 2/4,3/4 y 4/4. 

TEMPO Andante 

FIGURES Rodona, blanca, negra, corchera i els seus respectius silencis. 
Puntet de blanca i negra 

DISENYS RITMICS Combinacions senzilles construides per les citades figures de 
metrica. 

ELEMENTS 
MELODICS 

Melodia acompanyada: part melòdica en mà dreta; 
acompanyament en la mà esquerra.
Xicotets canons i imitacions molt senzilles. 

ELEMENTS 
FORMALS 

Frases regulars de conformació pregunta/resposta i A-B-A 

ELEMENTS 
D’ARTICULACIONS 

Lligadura de fraseig i lligadura d’articulació. 

ELEMENTS 
DINAMICS 

Matisos F i P 

FIGURACIONS 
D’ACOMPANYAMENT 

Acords sobre els graus tonals; arpegis senzills; baix Alberti; vals
i derivats. 

ELEMENTS TECNICS Atacs adequats als proposats per la partitura 
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Criteris d'avaluació:

1. Interpretar amb fluidesa fragments d'obres musicals a primera vista. Este criteri

servirà  al  professor  per  a  comprovar  la  capacitat  de  lectura  i  el  domini  de

l'instrument, d'acord amb els continguts propis del nivell. 

2. Interpretar  fragments  musicals  emprant  la  mesura,  l'afinació,  l'articulació  i  el

fraseig  adequat.  Este  criteri  d'avaluació  preten  comprovar  la  assimilació  i

aplicació correctes dels esmentats principis de llenguatge musical d'acord amb el

nivell corresponent. 

3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb este criteri d'avaluació es preten detectar

la maduresa interpretativa de l'alumne davant de la varietat d'obres i estils. 

4. Interpretar  en  public,  com  a  solista  i  de  memòria,  fragments  i  obres

representatives  del  seu  nivell  d'instrument.  Este  criteri  d'avaluació  tracta  de

comprovar la capacitat de memorització i execució de les obres, d'acord amb els

objectius i continguts propis de cada curs i la motivació de l'alumne en l'estudi de

la musica. 

5. Interpretar  fragments,  estudis  i  obres  d'acord  amb  la  visió  dels  continguts

exposats pel  professor.  Este criteri  d'avaluació preten verificar  la  capacitat  de

l'alumne per a assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

6. Crear  improvisacions en l'àmbit  ritmic i  tonal  que se li  assenyale.  Este criteri

d'avaluació  intenta  avaluar  l'habilitat  de  l'estudiant  per  a  improvisar,  amb

l'instrument,  sobre els paràmetres ritmics i  melòdics donats,  amb autonomia i

creativitat. 

7. Actuar  com  a  membre  d'un  grup  i  ajustar  la  seua  actuació  a  la  dels  altres

instruments  Este  criteri  d'avaluació  preten  valorar  el  sentit  de  col  laboració  i

interdependencia entre els membres del grup. 

8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar alhora que s'adapta a les veus dels

altres. Este criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, la

precisió ritmica i dinàmica a la dels altres musics en el seu treball en comu. 

9. Descobrir els trets caracteristics de les obres escoltades en les audicions. Este

criteri  preten  avaluar  la  capacitat  de  l'alumne  per  a  percebre  els  aspectes
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essencials d'una obra i relacionar-los amb els coneixements adquirits encara que

no els interprete per ser nous per a ell o representar dificultats superiors a la seua

capacitat. 

10.Demostrar  seguretat  i  precisió  en  l'us  de  la  terminologia  adequada  per  a

comunicar als altres juis personals sobre les obres estudiades en este nivell. Este

criteri avalua l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats

en la comunicació sobre la musica, tant en els aspectes docents, com en els

critics  i  col  loquials.  Acò  acreditarà  el  coneixement  del  codi  del  llenguatge

musical. 

11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual.

Este criteri d'avaluació preten verificar que els alumnes són capacos d'aplicar en

el  seu  estudi  les  indicacions  del  professor  i,  amb  estes,  desenrotllar  una

autonomia  progressiva  de  treball  que  li  permeta  valorar  correctament  el  seu

rendiment. 
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