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Ingrés a 2n curs dels Ensenyaments Elementals 

Continguts de la prova pràctica d’instrument. 

• Parts de la guitarra. 
• Col·locació de la guitarra, punts de subjecció i col·locació d’ambdós 

mans. 
• Nomenclatura dels dits d’ambdós mans. 
• Coneixement de les notes de la guitarra: Cordes a l‘aire i primer 

quàdruple. 
• L’articulació dels dits de la mà dreta utilitzant diferents combinacions de 

digitació. 
• Interpretació de peces a una veu. 
• Coneixement de les línies addicionals greus del pentagrama. 
• Realització de dos notes simultànies. 

 

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

• Conèixer les parts de la guitarra. 
• Adoptar una posició corporal adequada amb l’ instrument. 
• Conèixer la nomenclatura dels dits d’ambdós mans. 
• Saber situar les notes fins el quart trast en totes les cordes. 
• Aconseguir una correcta pulsació en els dits de la mà dreta. 
• Saber mantenir el pols rítmic. 
• Aplicar els coneixements del llenguatge musical en la interpretació. 
• Es valorarà positivament la interpretació d’alguna peça de memòria, 

adequada al nivell. 
 
 

Continguts de les lectures a primera vista a interpretar segons el 

nivell indicat 

• Duració mínima: Aproximadament 16 compassos 
• Tonalitats: Re Major, Do Major, La menor 
• Compassos: 4/4, 2/4, ¾ 
• Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, 

semicorxera, el puntet. 
• Valoracions irregulars: tressets de corxera 
• Arpegis o melodies a 2 veus adaptades al nivell 
• Dinàmiques: p, mf i f. 
• Agògica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro. 



Proves d’accés als EP 
Especialitat: Viola 
 

______________________________________________________________________  
 

 
 

Criteris d'avaluació de la lectura a primera vista. 

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

• Elecció de les formes d’atac de la mà dreta (Apoyando o sin apoyar) 
• Demostrar el fet de saber usar la gamma de matisos adequat al nivell. 
• Interpretar amb correcció rítmica el fragment proposat adequat al nivell. 
• Controlar la digitació en ambdues mans. 
• Interpretar les indicacions agògiques amb correcció adequada al nivell. 
• Controlar les posicions i els canvis de posició que es plantegen al 

fragment proposat.  
 

Relació d’obres orientatives. 

• Estudi en la m A. Cano. 
• Le moulin à vent (Mes débuts à la guitare) F. Kleynjans. 
• Ballet Russe. 
• Souvenirs de Málaga. 
• In the meadow (Basic Pieces vol I) J. A. Muro. 
• Minueto( Basic Pieces vol III) J. A. Muro. 
• Andante en lam (Koyama) F. Carulli. 

  


