
PROVA D’OBTENCIÓ CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

PIANO 

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 pianístic i del nivell exigible  de 

cara a l’obtenció del Certificat d’Ensenyaments Elementals. 

CRITERIS D’AVAUACIÓ 

1. S’avaluarà la percepció interna de la pròpia relaxació, la utilització conscient 

del pes del braç, l’adequada coordinació dels moviments d’ambdues mans i 

l’ús correcte dels pedals. 

2. S’avaluarà l’adequada utilització dels recursos tècnics per tal d’aconseguir 

una correcta interpretació musical. 

3. S’avaluarà la capacitat de memorització, utilitzant la mesura, l’articulació i el 

fraseig adequats a cada obra musical. 

4. S’avaluarà la correcció estilística en la interpretació de les obres. 

5. S’avaluarà l’autocontrol i el domini de l’obra estudiada. 

6. S’avaluarà la fluïdesa en la lectura de textos a primera vista. 

7. Atès que la superació d’aquesta prova condueix a l’expedició d’un certificat, i 

que no és una prova d’accés als Ensenyaments Professionals, es tindrà en 

compte únicament allò que la persona que es presenta demostri a la prova, 

sense considerar les capacitats potencials que el tribunal pugui observar. 

Aquestes capacitats  podrien únicament ser valorades a una prova d’accés, 

si el tribunal ho considerés adient, però en cap cas en aquesta prova. 

Valoració dels diferents aspectes considerats: 

EXERCICIS TÈCNICS 20% 

LECTURA A 1a VISTA 20% 

OBRES 60% 



CONTINGUTS 

Orientació: Aspectes a treballar per l’obtenció del certificat d’ensenyaments 
elementals. 

Continguts tècnics  Criteris tècnics 

Pas de polze. 

Articulació (picat de braç, lligat) 

Atac d’avantbraç. 

Independència dels dits. 

Posició correcta del cós i de la mà. 

Desplaçaments en el teclat en el teclat 
amb preparació i sense preparació. 

Adquirir una postura correcta. 

Adquirir una bona articulació així 
com a una bona independència. 

Respiració de canell i relaxació. 

Treball de la velocitat. 

Escales de 4 octaves en sentit paral·lel i 
contrari.  

Escala cromàtica. 

Arpegis 3 octaves. 

Exercicis d’extensió. 

Exercicis de posició fixa. 

Lligadura de dues notes amb respiració 
de canell. 

Control de l’articulació. Enfortiment 
(pressions). 

Treball de l’articulació lligada. 

 

PARTS DE LA PROVA 

Exercicis 

- Exercicis tècnics previs (aquest apartat s’haurà de fer de memòria):  

o Realització d’escales en qualsevol tonalitat (fins a 4 alteracions), 

majors i menors, en l’extensió de quatre octaves. Arpegis (fins a 4 

alteracions) en estat fonamental començant en tecles blanques en 

l’extensió de 3 octaves. 

o La velocitat mínima per a les escales serà de MM=60 per cada quatre 

notes i, per als arpegis, de MM=50 per cada quatre notes.  

o Les escales i arpegis a realitzar seran determinats pel tribunal. 



Lectura a primera vista 

- Peça d’extensió màxima de 16 compassos. 

- Tonalitats Do M, Sol Major, Re Major, Fa Major i els seus relatius menors. 

- Estructura formal: A B o A B A 

- Compàs 2/4,3/4, 4/4, 3/8 i 6/8 

- Dinàmiques: ff, f, mf, mp, p, pp, sf 

- Agògica: ritardando, accelerando. 

- Articulacions: picat i lligat. 

Programa 

- Interpretació de tres obres, una de cada apartat de la llista orientativa, una 

de les quals, com a mínim, serà interpretada de memòria (si té diversos 

moviments es farà tota sencera de memòria). 

 Es valorarà la dificultat de les obres presentades, els diferents aspectes 

tècnics i el seu grau d’assoliment. 

 S’han de portar còpies de les obres presentades a la prova pel tribunal. 

 Si es presenten obres diferents a les proposades podeu consultar al 

departament per resoldre dubtes. 

LLISTA ORIENTATIVA D’OBRES 

- Una obra d’estil polifònic 

- BACH: Invencions a dues veus: BWV 772, BWV 779. 

- J.S. BACH: Petits Preludis: BWV 926, BWV 933, BWV 934,     

BWV 935, BWV 936, BWV 937, BWV 938. 

- G.F. HÄNDEL: Aria HWV 441, Toccata HWV 586. 

- W. BYRD: una peça de la recopilació “My Ladye Nevells Book 

of Virginal Music” (ed. Dover). 

- J.P. RAMEAU: una peça de la recopilació “Peces de clavecí” 

(ed. Bärenreiter). 



- L.C. DAQUIN: una peça de la recopilació “Peces de clavecí”. 

- Una Sonatina Clàssica 

- M. CLEMENTI: Sonatines: op.36 nº4, op.36 nº5. 

- DIABELLI: Sonatines: op.151 nº1, op.168 nº3. 

- HAYDN: Sis divertimentos (un d’ells). 

- W.A. MOZART: Sonatines vieneses: nº1, nº2, nº3, nº4, nº5. 

- DUSSEK: Sonatines op.20 nº 1, nº6. 

- Una peça Romàntica o del segle XX:  

- I. ALBÉNIZ: Vals nº2 en mi bemoll major (de “Sis petits valsos” 

op.25). 

- B. BARTÓK: For children (vol.I): nº29, nº31, nº32, nº36, nº37, 

nº38, nº39, nº40. 

- F. CHOPIN: Preludis op.28: nº4, nº7. 

- F. CHOPIN: Masurka op.68 nº3. 

- E. GRIEG: Peces líriques: op.12 nº2, nº 3, nº8. 

- A. KHATXATURIAN: Fotografies de la infància: nº1, nº2. 

- A. MARTORELL: Sempreviva: del nº15 al nº23. 

- F. MENDELSSOHN: Romances sense paraules: nº4 (op.19 

nº4), nº12 (op.30 nº6). 

- S. PROKOFIEFF: Música per a infants op.65: nº1, nº3, nº6, nº7, 

nº11, nº 12. 

- E. SATIE: Gimnopedies: nº1, nº2, nº3. 

- R. SCHUMANN: Àlbum per a la joventut: nº11, nº12, nº20. 

- R. SCHUMANN: Escenes d’infants: nº1, nº2, nº13. 

- J. SIBELIUS: 5 peces op 75: nº 4 “Björken”. 

 

 



MODELS DE LECTURA A VISTA PEL CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS 

ELEMENTALS 

 


