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En el cas de quart curs dels ensenyaments elementals de música, l’alumne que només 

suspengui una assignatura ha de repetir únicament l’assignatura pendent. L’alumne que 

suspengui dues o més assignatures ha de repetir el curs complet. 

 

LÍMIT DE PERMANÈNCIA 

El límit de permanència en una especialitat dels ensenyaments elementals de música és 

de cinc cursos, sense que, en cap cas, l’alumnat pugui romandre més de dos anys en el 

mateix curs. 

Amb caràcter excepcional, es pot ampliar en un any la permanencia en supòsits de malaltia 

que pertorbi substancialment el desenvolupament dels estudis o altres que mereixin igual 

consideració. La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 

la Conselleria d’Educació i Cultura ha d’autoritzar l’ampliació, a sol·licitud de la persona 

interessada i amb previ informe favorable del centre. 

 

PÈRDUA DEL DRET D’AVALUACIÓ  

En el cas de que l alumne tingués 6 faltes d assistència no justificades, pedria el dret a l 

evaluació contínua i deuria superar les proves dissenyades per assolir l asignatura. 

Aquestes proves serán proposades al departament, i en cas de ser acceptades, l  alumne 

dispossaria d un determinat temps per preparar-les. 

 

CANVI DE PROFESSOR 

En cas de la sol.licitud d un canvi de profesor, es passaria al diagnòstic de la situación 

concreta de forma consensuada. 

 

 
2.5. PROVES D’ACCÉS 
2.5.1. NORMATIVA 

Contemplada en l article 10 del Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i 

el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 

2.5.2. CONTINGUTS 
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Els continguts són els que s’indiquen a la programació de la especialiat del curs anterior al 

que s’opta. 

La prova consta dels següents elements: 

 

- Lectura a vista d’un fragment de entre 4 i 12 compassos. Es disposarà d un temps d’ 

aproximadament 5 minuts per a preparar-ho. 

- Interpretació d’escales corresponents als contiguts del nivell al que s’opta. 
 
- Interpretació d’un estudi escollit de les llistes orientatives que s’ofereixen o de similar  

nivell. 

- Interpretació d’una obra escollida de les llistes orientatives que s’ofereixen o de similar 

nivel. 

 

* Una de les opcions s’interpretarà de memòria. 

 És necessari consultar amb el professor la concreció de les obres i estudis. 

 

 

Prova d’accés al 2n curs 
Interpretació d’una escala major a una octava a triar entre les següents: 

Fa Major 

Sol Major 

Bb Major 

 

Interpretació d’un petit estudi a triar entre els següents (o altres de dificultat técnica similar): 

Estudi Nº 65………………………pàg.32 (Magic Bass) 

Estudi Nº 67 ……………………..pàg. 32 (Magic Bass) 

Estudi Nº 70 ……………………..pàg. 34 (Magic Bass) 

 

Interpretació d’una petita obra amb acompanyament de piano a triar entre les següents (o 

altres de dificultat técnica similar) : 

 

Awakening…………………………….pàg.33 (Magic Bass) 

La Casa Imaginaria………………….pàg 35 (Magic Bass) 

Owl’s Tree…………………………….pàg 37 (Magic Bass) 
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Lectura a vista d’un fragment musical proposat pel tribunal o similar als models adjuntats: 

 

 
 

 
La lectura a vista inclou: 

Tonalitats: Fa Major, Sol Major i Bb Major 

Compassos: 2/4 i 4/4 

Figures de nota: Redones, blanques, negres, corxeres i els seus respectius silencis. 

 

Prova d’accés al tercer curs 
Interpretació d’una escala a una octava i de memòria a triar entre les detallades: 

Fa# menor harmònica 
Mi m natural 
Do Major 
 
Interpretació d’un petit estudi a triar entre els següents (o altres de dificultat técnica similar): 

Estudi Nº 81………………….pàg.44 (Magic Bass) 

Estudi Nº 88………………….pàg. 47 (Magic Bass) 

Estudi Nº 107 ……………….pàg. 57 (Magic Bass) 

Estudi Nº 123……………….pàg. 67 (Magic Bass) 

 

Interpretació d’una petita obra amb acompanyament de piano a triar entre les següents (o 

altres de dificultat técnica similar) : 

Long John Silver ……………..pàg. 47 (Magic Bass) 

Summertime……………………pàg. 48 (Magic Bass) 

La Bone Grace………………..pàg. 69 (Magic Bass) 
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Lectura a vista d’un fragment musical proposat pel tribunal i similar als models adjuntats: 
 

 

 

 
La lectura a vista inclou: 

Tonalitats: Fa Major, Sol Major, Bb Major, La Major, Mi Major, Do Major, la   

 menor i si menor. 

Compassos: 2/4, 3/4 i 4/4  

Figures de nota: redona, blanca, negra, corxera i els seus respectius silencis. 

Dinàmiques: fort i piano. 

 

 
Prova d’accés al quart curs 
 
Interpretació d una escala a dues octaves i de memoria amb el seu respectiu arpegi. A triar 

una de entre les proposades a continuació: 

Mi Major 
Fa Major 
Sol Major 
 
Interpretació d’un petit estudi a triar entre els següents (o altres de dificultat técnica similar): 

Estudi Nº 130…………………………pàg. 73 (Magic Bass) 
Estudi Nº 153…………………………pàg. 89 (Magic Bass) 
Song 29 ………………………………pàg. 75 (Magic Bass) 
Song 35……………………………….pàg. 90 (Magic Bass) 
 
 
Interpretació d’una petita obra amb acompanyament de piano a triar entre les següents (o 

altres de dificultat técnica similar): 

Raindrops keep falling on my head…………………..pàg. 86 (Magic Bass) 

Misirlou……………………………………………………pàg. 97 (Magic Bass) 
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Inspector Clouseau……………………………………..pàg. 81 (Magic Bass) 

German Dance………………………………………….C. D. von Dittersdorf 

 

 

2.5.3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Per a evaluar les proves d’accés es valoraran els següents paràmetres: 

 

- Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. 

- Memoritzar i interpretar textos musicals utilitzant la mesura, afinació, 

  articulació i frasseig adequats al seu contingut. 

- Interpretar obres d’acord amb els criteris d’estil corresponents. 

- Valoració de la seguretat i control de situació en les interpretacions. 

- Demostració de l’execució dels aspectes musicals i tècnics a l’hora. 

- Valoració de la sensibilitat en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument. 

 

 
 
2.6. PROVA  D’OBTENCIÓ DE CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
2.6.1. NORMATIVA 

La normativa que tracta dels aspectes per a l obtenció del Certificat d Ensenyaments 

Elementals està detallada en el Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i 

el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 

2.6.2. CONTINGUTS 

L’alumnat que hagi assolit els objectius en finalitzar els ensenyaments elementals de 

música ha de rebre el corresponent certificat acreditatiu d’haver cursat i superat els 

ensenyaments elementals de música. 

Així la prova per a l ’obtenció d’aquest certificat estarà disenyada per a comprobar el grau 

d’assoliment dels principals i més importants paràmetres inclosos en la programació de 

quart curs. 


