
 
PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 

D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 

LLENGUATGE MUSICAL 
 

La prova de llenguatge musical constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un 
altre de pràctic.  
 
Prova teòrica. En esta es realitzaran dos exercicis: 
 
   a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu     
      amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4. 
 
   b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb         
      cinc preguntes a proposta del tribunal. 
 
Prova pràctica. També constarà de dos exercicis: 
 
   a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de  
      Fa en quarta línia. 
 
   b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do major amb alguna alteració 
accidental. 
 
La prova de coneixements teòrics estarà integrada per cinc exercicis (escrits) 
referents als continguts següents: 

 
1. Compassos simples i compostos de numerador 2, 3, 4, 6, 9 y 12 i 

denominador 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 
 
2. Intervals majors, menors, augmentats i disminuïts. Simples i compostos. 

Inversió d’intervals. 
 
3. Escales, tonalitats, modalitats, modalitat relativa, armadures i tons veïns. 
 
4. Figures rítmiques i les seues equivalències. 
 
5. Claus de Sol- Fa- i Do; coneixement de les seues relacions. 
 
6. Signes de repetició. 
 
7. Grups de valoració especial continguts en un pols. 
 
8. síncopes, puntets i lligadures. 



Algunes de les qüestions que l’alumne ha de resoldre tenen un caràcter pràctic: 
(posar-li compàs a un exercici rítmic, escriure figuracions rítmiques a un determinat 
compàs, dir la tonalitat de xicotets    fragments,etc….). També podran haver altres 
que tenen un caràcter més teòric: (dir la figura unitat de subdivisió, de temps i de 
compàs, per exemple, definició de sincopa, etc...). 

 
 
Dictat musical a una veu: 
 
Compassos: 2/4, 3/4 o 4/4. 
 
Tonalitat: Do M, Fa M, Sol M, Sib M, Re M i/o els seus relatius menors.  
 
  
Lectura rítmica: 
 
En clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia. 
 
El nivell de dificultat d’aquest exercici serà corresponent al quart curs del grau 
elemental. 
 
Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do major. 
 
El nivell de dificultat d’aquest exercici serà corresponent al quart curs del grau 
elemental. 
 
Llibres orientatius:  
 
Per a les lliçons de solfeig: "El Progreso Musical", de la Societat Didactico-Musical, 
de Madrid, les parts 1ª i 2ª. 
 
Per a la teoría de la música: "Nuevos Cuadernos de teoría", d´Ibañez Cursà, editorial 
Real Musical, Madrid, els cursos 1r., 2n., 3r. i 4rt. 
 
 
 


