
PROVA D’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 
DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

DE VIOLÍ




2.2. PROVA D’OBTENCIÓ DE CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

  

OBJECTIUS 

Demostrar els coneixements, habilitats i aptituds que es necessiten per interpretar           
correctament, des d‘un punt de vista tècnic, estètic i estilístic, obres considerades            
representatives dins del repertori violinístic i del nivell exigible de cara a l‘obtenció             
del Certificat d‘Ensenyaments Elementals. 

  
CONTINGUTS 

Els continguts són orientatius (es recomana consultar amb el professor de           
l’especialitat corresponent abans de la prova per tal de concretar els continguts). 
L’alumne/a presentarà 3 obres (una d’elles serà un estudi) de repertori de 4t curs o               
de dificultat similar, i una d’aquestes serà interpretada de memòria. Una de les obres              
serà un moviment d’un concert, concertino o sonata. Almenys una de les obres             
inclou canvis de posició. Les obres hauran de ser interpretades amb           
l’acompanyament corresponent. L’alumne haurà de portar el seu pianista         

acompanyant. 
 

 

PARTS DE LA PROVA. 
 

A.- Escales. 

Execució de memòria d’una escala de 2 octaves de entre les tonalitats de do major,               
la menor (harmònica i melòdica), sol major, re major, si menor, la major, re menor               
(harmònica i melodica), si b major i sol menor. A elecció del tribunal. 
 
B.- Interpretació d’un estudi i dues obres. 

ESTUDIS 

● "100 Etüden für die Violine”op.32, part II de Hans Sitt (estudis en 2a i 3a               
posició, part II. Canvis de posició: 1a, 2a i 3a, part III) .Ed. Kunzelmann  

● “The Violin”vol.III. M. Crickboom.Estudis en 2a i 3a posició. Ed.Schott Freres. 
● “36 Studies”op. 20 Kayser. Ed. Schott (o altres edicions). Escollir entre n° 3,             

5, 6, 7, 8 i 9. 
● "Estudis op. 68 " Ch. Dancla (amb acompanyament de segon violí). Ed.            

Kalmus String Series 
● 42 Estudis. Rudolph Kreutzer: 2, 3, 4, 5 i 7. 
● 60 Estudis op. 45. Wohlfahrt. 

O altres estudis de nivell similar. 
  
OBRES 

● “Allegro”per a violí i piano. J.H. Fiocco. Ed. Schott´s Söhne. 
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● "Petita Escola de la Melodía ".( violí i piano ) vol .11. Charles Dancla .Ed.               
Schott. 

● "Classic Carse for violin and piano ". Book II Adam Carse.(selected and edited             
by Mary Cohen), Ed.Stainer and Bel I. 

● "Sonatas and Pieces for one Melodic Instrument and Basso Continuo". G .Ph.            
Telemann. Ed. Hortus Musicus (n° 7 ). 

● “4 peces infantils”.D. Kabalevsky. Ed. Real Musical. 
● “Concert en Sol Major op.3 n°3" A. Vivaldi. Ed. Bärenreiter. 
● “Concertino en Re Major op. 12" F. Küchler. Ed .Bosworth. 
● “Concertino en Re Major op. 15" F. Küchler . Ed .Bosworth. 
● “Concertino en Sol Major op. 13" F. Seitz . Ed. Bosworth. 
● “Concertino en Re Major op. 22" F. Seitz . Ed. Bosworth. 
● “Concertino en G op. 4" P. Essek . Ed. Bosworth. 
● "Concertino op. 47" Leopold J. Beer. Ed. Bosworth. 
● “Concertino en Re Major”(en l’estil de Mozart). H. Millies. Ed. Bosworth. 
● “Concert en la menor op.3 nº6”A. Vivaldi. Ed. Schott. 

O altres obres de nivell similar. 
  
C.- Lectura a primera vista. 

Fragments de fins 16 compassos, amb possibles figuracions de rodona, blanca,           
negra, corxera, semicorxera o fusa. Tonalitats que poden comprendre fins a 3 # o 2               
b. En primera, segona i/o tercera posició. Lligadures variades i ritmes puntejats.            
Dinàmiques bàsiques. Compassos de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 o 12/8. 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT. 

Durant la prova el tribunal valorarà les següents capacitats: 
-Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. 
-Memoritzar i interpretar textos musicals i utilitzar la mesura, afinació, articulació i            
fraseig adequats al seu contingut. 
-Interpretar obres d’acord amb els criteris d’estil corresponents. 
-Interpretar l’obra de memòria amb seguretat i control de la situació. 
-Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes            
tècnics dels musicals. 
-Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de             
l’instrument. 
-Demostrar el domini dels elements tècnics bàsics de mà esquerra i dreta. Canvis de              
posició, articulació, cops d’arc a la corda (detache, martelé, staccato), cops d’arc            
fora de la corda (spiccato) i qualitat de so (cantabile, legato). 
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La puntuació final de la prova serà global, però els diferents apartats es valoraran              

d’acord amb els següents percentatges: 

- Apartat A: 15% 

- Apartat B: 70%, dividit entre un 30% a l’obra/estudi de          

memòria, i un 20% per a cadascuna de les altres dues           

parts. 

-      Apartat C: 15% 

 
 
 

3. ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 

 

OBJECTIUS GENERALS 

Els objectius generals de les EEPPM de l’assignatura de violí, contemplats tant            
al Reial Decret 1577/2006 com al currículum autonòmic (Decret 53/2011), són           
els següents: 

1) Aplicar amb autonomia i de forma progressiva els coneixements         
musicals per a solucionar qüestions relacionades amb la interpretació:         
digitació, articulació, fraseig, etc. 

2) Conèixer les diverses convencions interpretatives vigents en diferents        
períodes de la música instrumental, especialment les referides a         
l’escriptura rítmica o a la ornamentació. 

3) Adquirir i aplicar progressivament eines i competències per al         
desenvolupament de la memòria. 

4) Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista i aplicar de forma            
progressiva els coneixements musicals per a la improvisació amb         
l’instrument. 

5) Practicar la música de conjunt, integrant-se en formacions de cambra de           
diversa configuració i ocupant papers de solista amb orquestra en obres           
de dificultat mitjana, desenvolupant així el sentit de la interdependència          
de les respectives comeses. 

6) Interpretar un repertori que inclou obres representatives de les diverses          
èpoques i estils d’una dificultat d’acord amb aquest nivell. 

 
 

CONTINGUTS PER CURSOS I REPERTORI 

  
PRIMER CURS  

Continguts 
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