
 

Proves d’Aptituds i Prova d’Accés als Ensenyaments 
Professionals  BAIX ELÈCTRIC 
Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de 
música o dansa serà necessari superar una prova d'accés. També podrà 
accedir-se a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els 
anteriors mitjançant una prova específica. 
 
L'alumnat que vulga fer simultàniament la prova d'accés als ensenyaments 
professionals de Música a dues especialitats diferents, i a el mateix curs 
d'accés, només realitzarà un exercici de capacitat auditiva i de coneixements 
teoricopràctics de llenguatge musical. La qualificació obtinguda li servirà per a 
ambdues especialitats. L'alumnat que desitge cursar dues especialitats 
simultàniament en centres públics en els ensenyaments professionals de música 
o dansa haurà de cursar en el mateix centre, sempre i quan ambdues 
especialitats estiguen disponibles en un centre.  
 
PROVA D'ACCÉS BAIX ELÈCTRIC 1r - 6É EP 
 
  
1.- INSTRUMENT. PART TÈCNICA. 
 
Tema lliure. L'aspirant interpretarà una obra, estudi o fragment triat pel tribunal 
d'una llista de tres que presentarà l'alumne / a. L'aspirant aportarà les peces 
al tribunal una setmana abans de la prova. A més haurà d’interpretar la línia 
de baix de alguna dels temes proposats en l’Annex A. 
 
 

2.- LECTURA A PRIMERA VISTA. 
 
L'aspirant disposarà d'un màxim de 15 minuts per a preparar una peça a 
primera vista, que interpretarà sense acompanyament amb l'instrument. Es 
valorarà l'afinació, la precisió en la reproducció dels intervals i la continuïtat 
del tempo inicial, les dinàmiques, així com la digitació, interpretació i pulsació 
amb l'instrument. Els temes orientatius s'enumeren en l'Annex B. 
 

 

 

 



 
A1) Annex  
 
Accés a 1er curs  
 
“I Shot the Sheriff” - Bob Marley  
“Sabor a mi” - Álvaro Carrillo  
“Chitlins con carne” - Kenny Burrell  
“I Feelgood” - James Brown  
“The Everywhere Calypso” - Sonny Rollins  
“Watermelon Man” - Herbie Hancock  
 
Accés a 2n curs 
 
“Another Bites thes Dust” - Queen  
“Blue Bossa” - Joe Henderson 
“The Chicken” - Jaco Pastorious  
“Autumn Leaves” - Johnny Mercer  
“All Blues” - Miles Davis 
“Isn ́t She Lovely” - Stevie Wonder  
 
Accés a 3r curs 
 
“Too Young to Die” - Jamiroquai 
“Mambo Influenciado”- Chucho Valdés 
“Can't Stop” - Red Hot Chili Peppers 
“Birland” - Weather Report (Jaco Pastorious) 
“Oleo” - Sonny Rollins 
“Someday my Prince Will Come” - Frank Churchil/Larry Morey  
 
 
B) PRIMERES VISTES ORIENTATIVES PER A LA PROVA D’ACCÉS A 
L’ESPECIALITAT DE BAIX ELÈCTRIC. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1kfbco7h3JXdh1RdlULU1hK66no_Tic1Q?us
p=sharing 


