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PROVA D’ACCÉS A SEGON CURS

Parts de la prova i continguts específics

1. Exercicis tècnics: (tots de memòria)

a) Interpretació escala cromàtica ascendent i descent. Registre:  

Re 3 – Sol 4.

b)  Interpretació  escales  i  arpegis  ascendents  i  descendents  (1

octava) de: Do M, Fa M, re m, Sol M i Re M.

Articulacions: lligat, picat, dues lligades-dues picades, dues

picades-dues lligades i dues lligades-dues lligades.

2. Obres amb piano:

Interpretació de 3 obres amb piano de les quals una s’haurà de

interpretar de memòria.

3. Lectura a vista:

Interpretació d’un fragment musical seleccionat pel tribunal d’un

mínim de 8 compassos similar als proposats (Do M o la m).

Criteris d’avaluació

1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió, respectant les

articulacions,  les  indiciacions  agògiques,  dinàmiques,  el  ritme  i  la

melodia del text.

2. Interpretar obres del nivell d’acord amb els criteris de l’estil corresponent,

aplicant  la  mesura,  l’afinació,  l’articulació  i  el  fraseig adequats  al  seu

contingut.  

3. Executar els exercicis tècnics de memòria, amb correcció en el ritme,

respiració, afinació, sonoritat i articulacions.
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4. Interpretar de memòria obres representatives del  nivell , amb seguretat i

control de la situació, sense deslligar la part tècnica de la musical.

5. Actuar com a membre d’un grup i  manifestar la capacitat  de tocar al

mateix temps que escolta i s’adapta a la resta dels instruments o veus. 

Criteris de qualificació

Exercicis tècnics Interpretació de les obres Primera vista

20% 50% 30%

Llistat orientatiu d’obres 

- DUBOIS, P. M. Histories de Hautbois. Paris: Gérard Billaudot, 1985.

- WASTALL,  P.  Aprende  tocando  el  oboe.  London:  Boosey  &  Hawkes,

1979. (Les peces amb piano extretes d’aquest mètode).

Exemple lectura a primera vista 
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PROVA D’ACCÉS A TERCER CURS

Parts de la prova i continguts específics

1. Exercicis tècnics: (tots de memòria)

a) Interpretació escala cromàtica ascendent i descendent. 

Registre: SIb 2 – Do 5.

b)  Interpretació  escales  i  arpegis  ascendents  i  descendents  (1

octava)  de:  fins  a  2  alteracions  i  les  seus  relatives  menors

(harmònica i melòdica).

Articulacions:  lligat,  picat  curt,  picat  llarg,  dues  lligades-

dues picades, dues picades-dues lligades i dues lligades-

dues lligades.

2. Obres amb piano: 

Interpretació de 3 obres (o moviments d’obres) amb piano de les

quals una s’haurà de interpretar de memòria.

3. Lectura a vista:

Interpretació d’un fragment musical seleccionat pel tribunal d’un

mínim de 8 compassos similar als proposats (fins a 1 alteració en

l’armadura).

Criteris d’avaluació

1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió, respectant les

articulacions,  les  indiciacions  agògiques,  dinàmiques,  el  ritme  i  la

melodia del text.
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2. Interpretar obres del nivell d’acord amb els criteris de l’estil corresponent,

aplicant  la  mesura,  l’afinació,  l’articulació  i  el  fraseig adequats  al  seu

contingut.  

3. Executar els exercicis tècnics de memòria, amb correcció en el ritme,

respiració, afinació, sonoritat i articulacions.

4. Interpretar de memòria obres representatives del  nivell , amb seguretat i

control de la situació, sense deslligar la part tècnica de la musical.

5. Actuar com a membre d’un grup i  manifestar la capacitat  de tocar al

mateix temps que escolta i s’adapta a la resta dels instruments o veus. 

Criteris de qualificació

Exercicis tècnics Interpretació de les obres Primera vista

20% 50% 30%

Llistat orientatiu d’obres 

- BOZZA, E. Air de Vielle pour Flûte ou Hautbois et Piano. Paris: Alphonse

Leduc, 1976.

- DUBOIS, P. M. Histories de Hautbois. Paris: Gérard Billaudot, 1985.

- FRANK,  C.  Pièce  V  pour  Hautbois  et  Piano.  Paris:  Alphonse  Leduc,

1922.

- WASTALL,  P.  Aprende  tocando  el  oboe.  London:  Boosey  &  Hawkes,

1979. (Les peces amb piano extretes d’aquest mètode).
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Exemple lectura a primera vista 
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PROVA D’ACCÉS A QUART CURS 

Parts de la prova i continguts específics

1. Exercicis tècnics: (tots de memòria)

a) Interpretació escala cromàtica ascendent i descendent. 

Registre: SIb 2 – Re 5.

b)  Interpretació  escales  i  arpegis  ascendents  i  descendents  (1

octava)  fins  a  2  alteracions,  amb  les  seus  relatives  menors

(harmònica i melòdica).

Articulacions:  lligat,  picat  curt,  picat  llarg,  dues  lligades-

dues picades, dues picades-dues lligades i dues lligades-

dues lligades.

2. Obres amb piano: 

Interpretació de 3 obres amb piano de les quals una s’haurà de

interpretar de memòria.

3. Lectura a vista:

Interpretació d’un fragment musical seleccionat pel tribunal d’un

mínim de 8 compassos similar als proposats (fins a 2 alteracions

en l’armadura).

Criteris d’avaluació

1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió, respectant les

articulacions,  les  indiciacions  agògiques,  dinàmiques,  el  ritme  i  la

melodia del text.
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2. Interpretar obres del nivell d’acord amb els criteris de l’estil corresponent,

aplicant  la  mesura,  l’afinació,  l’articulació  i  el  fraseig adequats  al  seu

contingut.  

3. Executar els exercicis tècnics de memòria, amb correcció en el ritme,

respiració, afinació, sonoritat i articulacions.

4. Interpretar de memòria obres representatives del  nivell , amb seguretat i

control de la situació, sense deslligar la part tècnica de la musical.

5. Actuar com a membre d’un grup i  manifestar la capacitat  de tocar al

mateix temps que escolta i s’adapta a la resta dels instruments o veus. 

Criteris de qualificació

Exercicis tècnics Interpretació de les obres Primera vista

20% 50% 30%

Llistat orientatiu d’obres 

- AMELLER, A. Tres courtes pieces pour haubois et piano. Paris: Gerard

Billaudot, 1982.

- BARBIROLLI, J. Concerto for oboe and strings on Themes of Arcangelo

Corelli. London: Boosey & Hawkes, 1947.

- BOZZA, E. Air de Vielle pour Flûte ou Hautbois et Piano. Paris: Alphonse

Leduc, 1976.

- FRANK,  C.  Pièce  V  pour  Hautbois  et  Piano.  Paris:  Alphonse  Leduc,

1922.

- JACOB, G. Interludes for Oboe & Piano. Emerson Edition.
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- SAINT-SÄENS,  C.  Le  Cygne. Langenus,  G.  (arr.)  New  York:  The

Ensemble Music Press, 1933.

- TELEMANN, G. Ph. Partita No. 2 for Oboe and Continuo. Bergmann, W.

(ed.) London: Schott Music Ltd., 1966.

Exemple lectura a primera vista
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