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FLAUTA PROVA D’ACCÉS AL 2n CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
 
 
CONTINGUTS: 
 
L’exercici d’instrument consistirà en: 
 

1. Exercici tècnic i d’escales  
- Escala cromàtica en 2 octaves i escales i arpegis de do Major i la menor. Picades,  

lligades i de memòria. 
 

2. Obres amb piano: 
- Interpretació de 3 obres amb piano de les qual una s’haurà de interpretar de  

memòria.  
- També es poden presentar 2 obres i un estudi d’entre les lliçons de la 1 a la 13 de 

Bantai- Kovacs 
3. Lectura a vista:  

Interpretació un fragment musical seleccionat pel tribunal d’un mínim de 8 compassos 
similar als proposats. 

 
LLISTAT D’OBRES ORIENTATIU 
 
Minuet de “Don Juan”..............Mozart  
Cosi Fan tutte............................Mozart  
Les noces de fígaro..................Mozart 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 Tenir una bona postura del cos i de l’instrument. 
 Distingir picat i lligat.  
 Respirar correctament.  
 Tocar de memòria peces curtes 
 Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió 
 Conjunció amb el pianista acompanyant.  
 Mantenir una pulsació estable  
 Tocar l’escala cromàtica i les escales corresponents tenint en compte la igualtat de 

so i de dits. 



 
 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

50%  Obres 
30%  Exercicis  
20% Aspectes tècnics 

 
 
 
 
 
 

FLAUTA PROVA D’ACCÉS AL 3r CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
 
 
CONTINGUTS: 
 
L’exercici d’instrument consistirà en: 
 

1. Exercici tècnic i d’escales 
- Escala cromàtica en 3 octaves i escales i arpegis majors i menors fins a dos  

alteracions picades i lligades de memòria. 
 

2. Obres amb piano: 
- Interpretació de 3 obres amb piano de les qual una s’haurà de interpretar de memòria. 
- També es poden presentar 2 obres i un estudi d’entre les lliçons de la 14 a la 33 de 

Bantai- Kovacs  
3. Lectura a vista:  

Interpretació un fragment musical seleccionat pel tribunal d’un mínim de 8 compassos 
similar als proposats. 

 
LLISTAT D’OBRES ORIENTATIU 
 
-Abracadabra flute.  
-Melodie. -BEETHOVEN (arr.Gaubert) -
Classical album. -TREVOR WYE  
- A very easy 20th century album……. TREVOR WYE 



 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 Tenir una bona postura del cos i de l’instrument. 
 Distingir picat i lligat.  
 Respirar correctament.  
 Tocar de memòria peces curtes 
 Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió  
 Conjunció amb el pianista acompanyant.  
 Mantenir una pulsació estable.  
 Tocar l’escala cromàtica i les escales corresponents tenint en compte la igualtat de 

so i de dits 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

50% Obres  
30%  Exercicis  
20% Aspectes tècnics 

 
 
 
 
 
 

FLAUTA PROVA D’ACCÉS AL 4t CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
CONTINGUTS: 
 
L’exercici d’instrument consistirà en: 
 

1. Exercici tècnic i d’escales  
- Escala cromàtica en 3 octaves i escales i arpegis majors i menors fins a tres  

alteracions picades i lligades de memòria. 
 

2. Obres amb piano: 
- Interpretació de 3 obres amb piano de les qual una s’haurà de interpretar de  

memòria.  
- També es poden presentar 2 obres i un estudi d’entre les lliçons de la 34 a la 74 

de Bantai- Kovacs  
3. Lectura a vista:  

Interpretació un fragment musical seleccionat pel tribunal d’un mínim de 16 
compassos similar als proposats. 



 
 
 
LLISTAT D’OBRES ORIENTATIU 
 
-Flauta clásica volumen 2º.... LE ROY-H.CLASSENS 
-Mélodie…-GAUBERT  
-3 Gymnopedies... E.SATIE 
-Echo...................... HINDEMITH 
-Classical Album……………. TREVOR WYE  
-Canço de Marie.................... LAMOTE DE GRIGNON 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 Tenir una bona postura del cos i de l’instrument. 
 Distingir picat i lligat. 
 Respirar correctament.  
 Tocar de memòria peces curtes 
 Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió  
 Conjunció amb el pianista acompanyant.  
 Mantenir una pulsació estable.  
 Tocar l’escala cromàtica i les escales corresponents tenint en compte la igualtat de 

so i de dits.  
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

50% Obres  
30%  Exercicis  
20% Aspectes tècnics 

 
 
 

Model lectura 4t curs 










