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Ingrés al 2n curs d’Ensenyament Elemental 

Continguts de la prova pràctica d’instrument. 

 

• TONALITATS: Re major. 

• COMPASSOS: 2/4, 3/4, 4/4. 

• FIGURES: redona, blanca, negra, corxera i els seus silencis. 

• AGÒGICA: cap. 

• DINÀMICA: cap. 

• COPS D'ARC: Legato i detaché. 

• RECURSOS TÈCNICS: 

• Canvis de posicions: 1a. 

• RECURSOS EXPRESSIUS: Fraseig adequat al nivell. 

• CLAUS: Fa en 4a. 

• DURACIÓ: Mínim de 20 compassos per peça. 
 

Criteris d’avaluació per a la prova pràctica de l’instrument. 

 
• Saber adoptar la postura i equilibri corporal que li permeta realitzar una correcta 

interpretació musical. 

• Controlar els aspectes d'ordre tècnic plantejats en els continguts. 

• Controlar la qualitat sonora acceptable. 

• Controlar la primera posició. 

• Ser capaç d'interpretar el repertori emprant simultàniament els elements rítmics i 
d'afinació propis del curs. 

 
 

Continguts de les lectures a primera vista a interpretar segons el nivell 

indicat 

 
• TONALITATS: Re major. 

• COMPASSOS: 2/4, 3/4, 4/4. 
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• FIGURES: Redona, blanca, negra i els seus silencis. 

• AGÒGICA: cap. 

• DINÀMICA: cap. 

• COPS D'ARC: Legato i detaché. 

• RECURSOS TÈCNICS: 

• Posició: primera. 

• CLAUS: Fa en 4a. 

 
 

Criteris d'avaluació de la lectura a primera vista. 

 
 En l'especialitat de contrabaix és qualificarà atenent als aspectes que el professor 
considere oportuns segons la  següent escala, puntuant de 0 a 10: 
 

• Distribuir correctament l’arc d’acord al seu nivell 
• Usar adequadament els cops d’arc que es plantegen: Legato i Detaché. 
• Interpretar amb correcció rítmica el fragment proposat adequat al nivell. 
• Demostrar una afinació acceptable. 
• Controlar la primera posició.  

 

Relació d’obres orientatives. 

• “Ringing bell”. 

• “Sail in a pail”. 

• “George got out of bed too late”. 

• “I’ve got a fivepence". 

• “Lulaby”. 

• “Don’t bother me”. 

 

Aquestes obres les trobareu en ‘Right from the Start’ per a contrabaix i piano de SHEILA NELSON i 

CATHERINE ELLIOT. 

  


