
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA D’OBTENCIÓ DE CERTIFICAT 

D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
 
 
 
 
 

                     CURS 2018/19 

ASSIGNATURA DE COR 

 

 
 
 
 
 
 

PROFESSORA 
Mª VICTORIA VICENTE REDONDO



 

Obtenció Certificat  Cor E.E.                                                                                               CURS 2018/19 

 

 2 

 

 

 

ÍNDEX 

 

 

1. INTRODUCCIÓ......................................................................................3 

2. NORMATIVA.........................................................................................3 

3. OBJECTIUS...........................................................................................4 

4. CONTINGUTS.......................................................................................5 

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ....................................................................6 

6. REPERTORI ORIENTATIU ..................................................................6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obtenció Certificat  Cor E.E.                                                                                               CURS 2018/19 

 

 3 

1. INTRODUCCIÓ         

Les persones que vulguin obtenir el certificat d'una especialitat dels 

ensenyaments elementals de música mitjançant prova directa, disposen d'una 

convocatòria anual, que es durà a terme en el centre. 

La prova de cor consisteix en l’audició  davant d’un tribunal de les obres de 

lliure elecció que l’alumne o grup d’alumnes hagi preparat. Les obres seran a 

dues, tres i quatre veus a capel·la o amb acompanyament de piano.  

Cada alumne o grup d’alumnes presentarà un llistat de 6 obres de les quals 

n’interpretarà tres. Dues escollides pel tribunal i l’altra escollida per l’aspirant. 

La prova es duu a terme en grups que no poden superar els tres cantaires per 

veu. Els alumnes que es presenten a la prova han de cercar pel seu compte els 

companys que facin falta per a la interpretació de les obres. Els alumnes 

hauran de lliurar al tribunal una còpia de les partitures que presenten a la 

prova. Tots els aspirants poden presentar-se a la prova dirigits pel seu director 

o professor.  L ’acompanyament de piano de les obres que ho requereixin ha 

de ser original per a l’instrument i el pianista anirà sempre a càrrec de 

l’aspirant. 

 

 

2. NORMATIVA 

L’ Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002, publicada 

en el BOIB nº46 del 16/4/2002 regula el procediment per a l’obtenció del 

certificat del grau elemental de música. 

A fi que la culminació dels estudis de grau elemental tengui un reconeixement 

unitari en l’àmbit de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura ha 

decidit regular el reconeixement de l’obtenció del grau elemental de música per 

part dels alumnes de les escoles de música reconegudes segons el Decret 

37/1999 i per part dels estudiants que estiguin en condicions d’acreditar, 

mitjançant una prova feta en els conservatoris professionals, que han assolit els 

coneixements i les aptituds corresponents al darrer curs del grau elemental de 

música. 

Les proves constaran de les parts següents: 
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· Prova sobre coneixements de l’especialitat musical. 

· Prova sobre coneixements de llenguatge musical. 

· Prova de cant coral. 

La superació de la prova se qualificara amb la nota Apte i la no superació, amb 

No apte. L’obtenció del certificat de superació del grau elemental es produirà 

únicament quan l’alumne obtengui l’avaluació d’Apte en totes les parts de la 

prova. 

 

3. OBJECTIUS 

L'alumne ha d'aconseguir els següents objectius: 

 

- Valorar la pràctica de cor com un procés d'aprenentatge essencial per a un 

futur exercici professional. 

 

- Conèixer a través de la pràctica coral, obres de diferents èpoques i estils 

adequats al seu nivell. 

 

- Treballar el desenvolupament d'una oïda harmònic. 

 

- Desenvolupar un criteri musical que permet avaluar la seva pròpia 

interpretació i la dels altres. 

 

- Llegir a primera vista amb una facilitat que permet el muntatge fluid de les 

obres. 

 

- Utilitzar l'oïda interna com a base de afinació, audició harmònica i 

interpretación musical. 

 

- Adonar-se de la importància d'escoltar al conjunt i integrarse en el mateix per 

a contribuir a la unitat sonora. 

 

- Arrivar a un nivell d'autovaloració que permet a l'estudiant corregir-se i 
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perfeccionar-se en qüestions tècniques i interpretatives de l'obra. 

 

- Adquirir un nivell suficient de la tècnica vocal, que permet interpretar 

correctament les obres programats 

 

- Entendre tots els gestos de la tècnica de direcció. 

 

4. CONTINGUTS 

Els continguts seran els següents: 

CONCEPTES 

Reacció i comprensió de les diferents anacrusas i els gestos del director.  

El concepte d'estil i la seva aplicació a la interpretació. 

L'autocrítica com a medi indispensable per la superació. 

 Repentizació per a una o més veus.  

 Tècnica vocal. 

Introducció a la polifonia. 

 

PROCEDIMENTS 

Desenvolupament de l'oïda interna per al control permanent de l'afinació en el 

conjunt del cor.  

Crítica i l'elecció de les versions. 

Desenvolupament de l'audició interna com l'element de control de la afinación, 

de la qualitat de so i de la color del conjunt. 

Pràctica de la lectura a vista en diverses parts.  

Escoltar i comparar diferents versions. 

 

ACTITUDS 

Adaptació de les veus al empastat i color del grup.  

Sentiment de professionalitat. 

Actitud-crítica que desenvolupi un enfocament escrupolós a l'apreciació 

musical. 
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5. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

L’alumne ha de ser capaç de: 

a) Afinar correctament i dins el conjunt la part que interpreta cada alumne. 

b) Valorar la correcta interpretació musical: matisos dinàmics i agògics, rítmica, 

text, etc. 

c) Integrar la pròpia sonoritat a la del conjunt. 

d) Valorar l’educació i qualitat de la veu de cada alumne, així com la correcta 

postura corporal a l’hora de cantar. 

 

 

6. REPERTORI ORIENTATIU 

• Obres a dues veus: 

Cucut i la guimbarda Popular 

El vent Pop. Polonesa 

Al cel blau Kowalczyk 

Els contrabandistes Pop. Catalana 

Cant de primavera Mozart 

Tota pulcra Dadier 

Vespre a la muntanya Couzot 

El petit japonès Popular 

Bell matí Popular 

 

• Obres a tres veus: 

Pastorçico non te aduermas Anònim s. XV 

Bella de vós Anònim s. XVI 

Se lontan (Nocturne) W.A. Mozart 

S’Estrella de s’auba Tortell 
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Flor de neu Popular 

Amor dansem Popular 

Bibiloni, Baltasar: 20 cançons tradicionals per a veus blanques i 

acompanyament de piano. AMALGAMA EDICIONS. Berga, 1936. 

Vila i Casañas, Josep: Cançoner. Vol. 1, 2, y 3. DINSIC. Barcelona, 2000. 

Antologia: Cànons d’ahir i d’avui. Vol. 1 y 2. EDITORIAL MF. Barcelona,1985. 

 

 

Recursos en internet 

- Choral Public Domain Library 

http://www0.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page 

- Atril Coral 

http://www.atrilcoral.com/index.htm 

- Choral Scores Download 

http://www.choralscores.hearchoirs.net/sources.html 

- Orfeón Universitario de Málaga 

http://www.orfeonmalaga.org/index.html 

- Proyecto Teledmus 

http://www.xtec.cat/monografics/rtee/esp/teledmus/index.htm 

- Red de coros escolares de Castilla y León 

http://www.reddecorosescolarescyl.com/ 

 


