
 

PROVA D’OBTENCIÓ DE CERTIFICAT 

D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS: FAGOT 

 

 

NORMATIVA 

 

L’alumnat que, havent sol·licitat accedir a la prova, hagi demostrat haver 

assolit els objectius dels ensenyaments elementals de música i superi amb èxit 

aquesta prova, ha de rebre el corresponent certificat i títol elemental de música. 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

a) Adoptar una posició corporal correcta (cos, cap, mans, 

embocadura...).  

b) Emprar la respiració baixa i la pressió abdominal.  

c) Diferenciar les articulacions: lligat, picat llarg i picat curt.  

d) Llegir fragments a primera vista.  

e) Interpretar obres i estudis de diferents èpoques i estils, i d’una 

dificultat d’acord amb aquest nivell.  

f) Interpretar en públic amb partitura i de memòria.  

 



 

 

CONTINGUTS 

 

 1. Escala cromàtica de Sib1 a La3: Picada en corxeres a negra=80. 

 

 2. Escales majors i menors harmòniques i melòdiques fins a 3 

alteracions, de memòria i amb picat o lligat, a negra=80. 

 

 3. Interpretar: 3 obres de diferent estil amb piano, o 2 obres amb piano i 

un estudi. Una de les obres haurà de ser interpretada de memòria. 

 

 4. Lectura a vista: Interpretar un fragment musical elegit pel tribunal de 

16 compassos fins a 2 alteracions i amb les figures des de la redona fins 

semicorxeres, tresets i contratemps, a una velocitat aproximada de negra entre 

60 i 80. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 1. Tocar les escales majors i menors corresponents tenint en compte la 

igualtat entre el picat i els dits, així com també la velocitat. 

 

 2. Tocar peces de memòria tenint en compte la dinàmica, el ritme i el 

fraseig. 

 

 3. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. 

 

 4. Demostrar el domini en l'execució dels obres sense deslligar els 

aspectes tècnics dels musicals. 

 



 5. Mantenir una correcta posició corporal durant la interpretació dels 

obres i estudis. 

 

 6. Mostrar una bona emissió del so, una bona capacitat sonora i una 

correcta afinació. 

 

 7.Demostrar sensibilitat auditiva en l'afinació i conjunció amb el pianista 

acompanyant. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:  

 

1.1En l’apartat de les escales (apartat 1 i 2 dels continguts),la perfecta 

execució servirà per obtenir el 20% en la qualificació final. 

 

1.2. La prova de primera vista contarà un 20% en la qualificació final.  

 

1.3. La bona interpretació de les obres,així com la sonoritat i la correcta 

posició corporal amb l’instrument contarà un 60% en la qualificació final.  

 

 

2.6.5 MODELS 

 

- Joseph Bodin de Boismortier: Rigodón (Aprende tocando el fagot) 

- L. Fischer: La Canción del Bodeguero (Aprende tocando el fagot) 

- Jean Michel Damase: Bassoon Junior 

- Gordon Jacob: Four Sketches for bassoon and Piano 

 

 

 

 

 


