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Ingrés a 3r curs dels Ensenyaments Elementals 
 

Continguts de la prova pràctica d’instrument. 

• Duració mínima: Aproximadament 20 compassos 
• Tonalitats: Major i menors fins 3 sostinguts 
• Compassos: 4/4, 2/4, ¾, 6/8 
• Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, 

semicorxera, el puntet. 
• Valoracions irregulars: tressets de corxera i semicorxera 
• Atac “apoyando y sin apoyar” 
• Dinàmiques: p, mf, f, crescendo i diminuendo 
• Agògica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro. 
• Arpegis, melodies i acords a 2 o 3 veus. 

 

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

• Saber situar les notes en el diapasó fins el cinquè trast. 
• Saber preparar correctament els dits de la mà esquerra amb l’objectiu de 

no produir talls en el so. 
• Aconseguir una correcta pulsació dels dits de la mà dreta, evitant 

interferències entre ells. 
• Saber realitzar arpegis de 4 sons amb precisió rítmica. 
• Aconseguir polsar amb precisió les notes simultànies. 
• Es valorarà positivament la interpretació de memòria. 

 
 

Continguts de les lectures a primera vista a interpretar segons el 

nivell indicat 

• Duració mínima: Aproximadament 16 compassos 
• Tonalitats: Major i menors fins 3 sostinguts 
• Compassos: 4/4, 2/4, ¾, 6/8 
• Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, 

semicorxera, el puntet. 
• Valoracions irregulars: tressets de corxera i semicorxera 
• Apoyando y sin apoyar 
• Dinàmiques: p, mf, f, crescendo i diminuendo 
• Agògica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro. 
• Arpegis, melodies i acords a 2 o 3 veus. 
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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.  
 

Llistat d’obres orientatives  

• Minueto en la m (Koyama) J. Krieger 
• Estudis 15, 19 y 32 (Libro I) D. Fortea 
• Vals en Do M (Koyama) F. Carulli 
• Estudis en Do M (Koyama pags 44 y 66) F. Sor 
• Greensleaves (Koyama) Anònim 
• Belle Epoque (“15 piezas fáciles en primera posición”) G. Cavazzolli 
• Café de Paris (Mes débuts à la guitare) F. Kleynjans 
• Valse gracieuse 
• Chanson du Moyen Âge 

  


