
Proves d’ingrés als EE 
Especialitat: Percussió 
 

PROVES D’INGRÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
INGRÉS A 2N CURS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS  

Continguts generals de la prova d’instrument 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que 
presentarà l’alumne, que continga fragments per a làmines i parxes. En cas que les 
obres presentades no utilitze els dos tipus d’instruments el tribunal podrà requerir la 
interpretació de dos obres diferents o fragments. 

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

· Mantenir una posición correcta i relaxada durant l’execució amb l’instrument 30% 
· Bona percepció del tempo. 30% 
· Utilitzar l’agògica exigida per l’obra adequant la velocitat i matisos agògics a la 

interpretació.30% 
· La interpretació de memòria serà valorada positivament. 10%   

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

· Extensió: Entre 24 i 32 compassos.  
· Tonalitats: fins a 1 alteració (Majors i menors).  
· Compassos: 4/4, 2/4,3/4,  
· Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, el “puntet”.  
· Dinàmiques de p, mf i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.  
· Agògica: Moderato, Allegro, Adagio, Andante.  
· Registre: Sib 2 a Fa # 5. 

Criteris d’avaluació de la lectura a primera vista  

· Lectura a primera vista i correcció en les làmines. 60%  
· Interpretar emprant la mesura correcta en els parxes. 30%  
· Utilitzar els diferents matisos en la interpretació musical. 10%  

Relació d’obres orientatives.  

CAIXA: 
· “Elementary Snare drum Studies” M. Peters. Pàg. 12 study #13  
· “Mètode de percussió v.1” M. Jansen. Pàg. 30 Estudio 44 o 45.  

TIMBALS:  
· “Primary handbook for Timpani” G. Whaley. Pàg. 13 (studio 1 o 2)  
· “Mètode de percussió v.1” M. Jansen. Pàg. 46 Estudis 28, 29 o 30  

LÀMINES: 
· “Primary handbook for Mallets” G. Whaley. Pàg. 5 (reading)  
· “Mètode de percussió v.1” M. Jansen. Pàg. 53 Estudis 21, 22 o 23.  

 


