
 PROVA D’OBTENCIÓ CERTIFICAT ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
  
 OBJECTIUS 

 

Es valorarà que s’hagin assolit els següents objectius: 
 

1. Adoptar una posició corporal que permeti una correcta col·locació de 

l’instrument i que afavoreixi el moviment de l’arc i l’activitat de la mà esquerra 

així com la coordinació entre ambdues mans. 

2. Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l’instrument i saber 

utilitzar-les, dins del nivell, tant en la interpretació individual com en la conjunta. 

3. Coneixement dels cops d’arc bàsics. 
 

4. Vibrat. 
 

5. Diferents posicions de la mà esquerra. 
 

6. Moviment horitzontal de la mà dreta (Cantabile) i moviment perpendicular dels 

dits de la mà esquerra així com la coordinació entre ambdues. 

7. Demostrar una sensibilitat 

 
 

 Continguts de les proves 
 

La prova per a l’ingrés als cursos d’Ensenyament Professional consistirà en la 

interpretació de dos obres i un estudi, atenent als criteris següents: 

L’estudi i les obres han de ser de diferents estils i èpoques. 
 

Almenys un estudi i una obra hauran de ser escollides dintre del llistat. 

L’obra elegides lliurement hauran de tenir una dificultat equivalent. 

Les obres hauran d’interpretar-se amb piano o l’instrument acompanyant 

que necessiti la peça, a càrrec de l’aspirant. 

Es proposarà a l’estudiant una lectura a primera vista d’un fragment inèdit 

adequat al curs. 

Com a mínim una de les obres o estudis s’haurà d’interpretar de memòria. 



 
 
 

 

 Repertori  

Contingut 

La prova d’obtenció del Certificat d’Ensenyaments Elementals consistirà en la 

interpretació de tres obres i una escala amb arpegis, atenent als criteris 

següents: 

- Una de les peces ha de ser un estudi. 
 

- Una de les peces ha de ser un moviment de Concert, Concertino o Sonata. 
 

- L’escala, de dues octaves fins a dues alteracions majors i menors (llevat 

Sib M, La m i Si m), i una de les peces s’ha d’interpretar de memòria. 

- Les obres hauran d’interpretar-se amb piano o l’instrument acompanyant 

que necessiti la peça, a càrrec de l’aspirant. 

- A més, es proposarà a l’estudiant una lectura a primera vista. 
 

- L’alumne haurà de saber afinat el seu propi instrument. 

 
 

Repertori 
 

La llista d’obres és orientativa. Si l’aspirant vol interpretar una altra peça musical, 

dintre del mateix nivell, es recomana consultar al Conservatori. 

Escales 
 

- ABRSM: Scales and arpeggios, Book I. 
 

- S. Sentamans: Escalas para viola por formaciones y posiciones en 1, 2 y 

3 octavas. 

Estudis 
 

- R. Hofmann: First Studies Op.86 
 

- F. Wohlfahrt: Foundation Studies, Book I 
 

- H. E. Kayser: 36 Estudis Op.20 
 

- H. Kinsey: Elementary Progressive Studies, Set I 
 

Obres 



 
 

- Suzuki Volum.3 
 

- O. Rieding: Concert en Si menor Op.35 
 

- O. Rieding: Concert en Re Major Op.36 
 

- J. Mokry: Concertino en Sol Major 
 

- L. J. Beer: Concertino en Re menor Op.81 
 

- F. Seitz: Concertino en Sol Major Op.13 
 

- F. Kuchler: Concertino Op.11 
 

- J. H. Fiocco: Allegro 
 

- B. Marcello: Sonata en Do Major 
 

- B. Marcello: Sonata en Mi menor 
 

- G.P. Telemann: Sonata en La menor 
 

- G.F. Händel: Sonata en Do Major 
 

- G.F. Händel: Sonata en Mi menor 
 

- M. Corrette: Sonata en Si b Major 
 

- R. Valentine : Sonata en La m 
 

- B. Bartok: 44 Dúos 
 

- J.C. Pepusch: Sonata en Re menor 
 

- B. Hummel: Sonatina núm.2 Op.52b 
 

- M. Wilkinson & K. Hart: First Repertoire for viola, Book III 

 
 

Lectura a primera vista 
 

- Nombre de compassos: fragment musical no superior a 16 
 

- Tonalitats: fins Dos alteracions, majors i menors 
 

- Alteracions accidentals 
 

- Tempo o moviment: adagio, andante, moderato i allegro 
 

- Ritme de compasos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 o 2/2 



 
 

- Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera amb els respectius 

silencis i puntets 

- Ritmes: regular i irregulars (tresets) 
 

- Extensió: fins 3a posició 
 

- Dobles cordes: octaves (0-3 i 0-1), sisenes (0-1, 1-2 i 2-3) i unisons (4-0 i 

2-0) 
 

- Posible presència de notes d’ornament (trinos, grupets, mordents i 

apogiatures), síncopes, ritardando i calderó 

- Colps d’art: detaché, stacatto i martellé. 
 

- Dinàmica: p, mp, mf, f i reguladors 
 

- Possibilitat d’aparició de Clau de Sol en segona línia 

 
 

Criteris d’avaluació i de puntuació 
 

- Adoptar una posició adequada del cos respecte l’instrument i de 

l’instrument respecte el cos. Això ha de permetre una bona col·locació de 

l’instrument, que facilitarà un correcte pas de l’arc, a més de ser el punt 

de partida per a un bon desenvolupament de la tècnica de la mà esquerra 

- Aconseguir una bona coordinació entre les dues mans de l’alumne, 

juntament amb el seu pensament i la lectura de la partitura, a més 

d’agilitat, independència i bona coordinació dels dits i entre les dues mans 

- Demostrar el desenvolupament tècnic bàsic exigible al nivell 

corresponent, capaç d’afrontar i superar les dificultats que es proposen a 

cada nivell 

- Educar l’oïda de l’alumne a la recerca d’una bona afinació i un millor so 

de l’instrument 

- Entendre i interpretar la partitura musical. Conèixer bé els seus signes 

bàsics, saber-los traduir musicalment mitjançant el seu instrument 

- Demostrar domini en l’execució de memòria amb seguretat i control 
 

- Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió 



 
 

- La puntuació final de la prova serà global però els diferents apartats es 

puntuaran en nota numèrica d’acord amb els següents percentatges: 

- Escala: 15% 
 

- Estudi o obra que s’interpreti de memòria: 30% 
 

- Altres dos apartats (estudi o obres): 20% cadascuna 
 

- Lectura a primera vista: 15% 

 
 

Models de lectura a vista 
 

 
 
 


