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 PROVA OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT  DELS ENS. ELEMENTALS SAXO 2018/19 

  

Prova obtenció del Certificat d’Ensenyaments Elementals 

Prova instrumental 

La prova es desenvoluparà davant un tribunal conformat per tres membres dels quals 

almenys un serà professor de l'especialitat o d'especialitat afí. El candidat interpretarà tres 

obres, de les quals una serà de memòria. En les obres l'acompanyament de piano o 

instrument polifònic serà obligatori i aportat per l'alumne, excepte en les compostes per 

l'instrument només. 

El candidat lliurarà un llistat de les obres i estudis que presenti en el mateix ordre en que 

seran interpretats. El tribunal podrà aturar la prova o interpretació quan consideri que compta 

amb elements de judici suficients per qualificar. Les proves són públiques si bé el tribunal ha 

de decidir sobre la capacitat de l'aula en què es duguin a terme, de manera que no es 

perjudiqui el candidat. 

Les proves d´accés es realitzaran en tres parts: 

1. Primerament es demanaran les escales corresponents al curs al qual es 

presenta l´alumne. 

2. Interpretació de les obres presentades per l´alumne i corresponents al curs al 

qual es presenta amb el pianista. 

 En aquesta part l´alumne  haurà de presentar tres còpies de les obres  que 

interpretarà  al tribunal. Una de les tres obres s´interpretarà de memòria. 

3. Lectura a  1ª vista  corresponent  al curs al qual es presenta. 

Es deixarà a l´alumne un temps d´uns 5 minuts aproximadament per mirar-se les 

lectures i tot després les sonarà davant el tribunal.  

Instruments Registres Criteris de qualificació percentatges 

PROVA A Acta de qualificació  

Acta d´Avaluació  Final 

Escales                                        25% 

Obres                                           75% 
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Proves per a l´Obtenció  del Certificat  d´Ensenyaments Elementals 

Els continguts , que es demanen en la prova per obtenir el certificat 

d´ensenyaments elementals serà el mateix que es demana per accedir al 4t curs 

d´ensenyaments elementals, així com els criteris d´Avaluació i  Qualificació també 

seran els mateixos. 

Continguts: 

 Realitzar  les escales  Majors i menors de memòria que demani  el tribunal: 

 Escala cromàtica. 

 Escales diatòniques fins a 3 alteracions i les seves relatives menors  harmòniques i 

melòdiques  a una velocitat de  = 76. 

 Articulacions:   

 

 Les escales es realitzaran en tot l´àmbit del saxòfon (2 octaves) 

 Lectura a primera vista d´un fragment de 8 a 16  compassos d´acord amb els 

continguts de llenguatge musical de 3𝑟 d´Ensenyaments Elementals. 

 Interpretació de tres estudis o obres, una d´elles de memòria. 

Criteris d´Avaluació: 

 Mantenir una correcta posició corporal durant la interpretació de les obres i estudis.  

 Mostrar una bona  emissió del so,  una bona capacitat sonora i una correcta afinació. 

 Interpretar correctament els signes de dinàmica : fort, piano, mig piano, mig fort. 

 Mantenir  una pulsació o tempo estable durant un estudi o obra. 

 Aconseguir una bona compenetració amb el pianista acompanyant. 

Criteris de Qualificació i mínims exigibles:  

CRITERI 

1. Qualitat sonora, afinació i  homogeneïtat del so 

2.Interpretació, articulació i fraseig 

3. Posició corporal i   adaptació a l´instrument 
4.Compenetració amb el pianista acompanyant 
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Relació d´obres orientatives per a la prova del CERTIFICAT  al 4t curs  d´Ens. 
Elementals. 
 
Repertori  Saxo en Mi b Autor 

 Spiritual et Danse Exotique Avignon 

 Melopeé A Crepin 

 Colorin Colorado Francisco Muñoz 

 Aria E. Bozza  

 Aria J. Ibert 

 Baghira Ferrer Ferran 

 Fantaisie Op.32 J. Demersseman 

 Marées Alain Crepin 

 El pequeño Negro. Leduc Debussy 

 Pièce en forme de Habanera  M.Ravel 

 Chanson et Passapied J. Rueff 

 Maganta Omar Sala 

 

Repertori  en Si b Autor 

 Complaine et Divertissement Mignion 

 A l´ombre du clocher Clerisse 

 Songe de Coppelius Schmitt 

 19º Solo de Concours. Molenaar Julien Porret 

 4º Solo de Concierto.Molenaar J.B. Singelée 

 Sonata en G menor. Leduc Haendel 
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Model Lectura a 1ª vista  4t curs  d´Ensenyaments Elementals 

 

 

 

 

 


