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LECTURA A VISTA 20%

OBRES 60%

Dificultat del repertori 50%

Exactitud rítmica 30%

Capacitat de dinàmiques 20%

2.6 Prova d’obtenció de certificat d’ensenyaments elementals

2.6.1. Normativa

2.6.2 Objectiu

Demostrar  els  coneixements,  habilitats  i  aptituds  que  es  necessiten  per  interpretar

correctament,  des  de  un  punt  de  vista  tècnic,  estètic  i  estilístic,  obres  considerades

representatives dins del repertori de la percussió i del nivell exigible de cara a l’obtenció del

Certificat d’Ensenyaments Elementals.

2.6.3 Continguts

“Método de percusión” Vol.4 (Michael Jansen) Ed.Rivera:

*Quatre peces a escollir d'aquest llibre:

-Una de caixa, amb negres, corxeres, semicorxeres, tresets, diferents matisos, reguladors, 

redobles i accents.

-Una de làmines amb una modulació a una tonalitat veïna. S’haurà d’interpretar de memòria.

-Una de timbals. L’alumne ha de ser capaç d’afinar els timbals.

-Una de multi percussió.

*Una lectura a vista del nivell (làmines o membranes).



Exemple:

*Escales:  Totes  les  escales  majors,  majors  pentatòniques,  menors  naturals,  menors

harmòniques i els seus arpegis triades, així com l’escala cromàtica començant per qualsevol

nota. Dos octaves, amb parada o sense parada sobre la tònica amb corxeres n.=80.

*Les obres són orientatives, el  alumne pot interpretar peces diferents però de la mateixa

dificultat, en aquest cas es recomana parlar abans amb el professor de l'especialitat.

2.6.4 Criteris d’avaluació

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

pes del braç i el canell, 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 l’autocontrol i el domini de l’obra estudiada.

5.S’avaluaàa la fluïdesa en la lectura de textos a primera vista.

6. Atès que la superació d’aquesta prova condueix a la 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 VISTA 20%

OBRES 60%

Dificultat del repertori 50%

Exactitud rítmica 30%

Capacitat de dinàmiques 20%


