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OBTENCIÓ DEL DIPLOMA DELS E.E.E.E DE TROMBÓ.

CONTINGUTS:

L’exercici d’instrument consistirà en:

1. Escales majors i menors (harmòniques , melòdiques i orientals):

- Fins a 4 alteracions,

- De memoria

- Amb corxeres i pulsació de negra 80.

-Escala cromática des de mi greu fins sol agut en corxeres i pulsació de negra 

80.

2. Exercicis tècnics i estudis:

- Flexibilitat (vol. I), M.Badia: 1 exercici fins al sib3 determinat pel tribunal i en

les 7 posicions del trombó.

- 31 Estudis brillants, M. Bléger: estudis del 1 al 8

3. Obres amb piano:

- Interpretació de 2 obres de diferent estil amb piano.

*L’alumne interpretarà 3 obres de diferent estil elegides per ell mateix; 

una de les tres de memòria.

4. Lectura a vista: Interpretació un fragment musical seleccionat pel tribunal de

16 a 32 compassos. 

5.Característiques del fragment:

- Armadura: fins 4 alteracions

LLISTAT D’OBRES ORIENTATIU

OBRA AUTOR

Allegro nº8 de mozart

The young maestro Buchtel

Colneford suite Bullard, A.

Impromptu Nº20 Fleta Polo
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Piere Robert Clerissè

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tocar les escales majors i menors corresponents tenint en compte la igualtat 

de so i de vara,(coordinació), afinació  així com també la velocitat.

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

Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió

Demostrar el domini en l’execució dels estudis i obres sense deslligar els

aspectes tècnics dels musicals.

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.

Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i conjunció amb el pianista

acompanyant.

3.- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

1.1En el apartat de les escales (apartat 1),la perfecta ejecució servirà

per obtenir el 25% en la qualificació final.

1.2 i 1.3. La bona interpretació de les obres (i,o) estudis,tatn com la

sonoritat i la correcta possició corporal amb l’instrument contarà un 50%

en la qualificació final.

1.4. La prova de primera vista contara un 25% en la qualificació final.


