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1. L’alumnat que hagi assolit els objectius en finalitzar els ensenyaments 

elementals de música ha de rebre el corresponent certificat acreditatiu 

d’haver cursat i superat els ensenyaments elementals de música. 

2. El certificat acreditatiu esmentat, l’ha d’expedir el centre en què l’alumnat 

hagi finalitzat els ensenyaments elementals de música. 

 
        CONTINGUTS 
 

1. Escala cromàtica: Picada i lligada fins corxeres.  

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

alteracions, de memòria i amb diferents articulacions. 

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

estudi/obra sense piano. Una de les peces haurà de ser interpretada de 

memòria. 

4. Lectura a vista: interpretar un fragment musical proposat pel 

tribunal d’un màxim de 16 compassos.	

 
        LLISTAT ORIENTATIU D’OBRES 
 

• Isis and osiris……………………………………………….W.A.Mozart 

• Tuba Tunes……………………………………………….…R. Hanmer 

• Recitative song and chorus…............................................H.Purcell 

• Largo y Presto………………………………………….………B.Marcello 

• Apres un Revé………………………………………………....G.Fauré 

• Egotistical elephant……………………………………………D.Hartzell 

• Humoresca..........................................................................X.Cano 

• Serenata Española..............................................................M.Badía 

• Jeanie with the light Brown hair....................................F. Jakma Sr 

• First repertoire pieces for trombone...................................B & H 

• Tarantella............................................................................H. Garcia 
	

• Six litle tuba pieces ............................................................G. Jacob. 

• Sonata nº 5 ……………………………………………….…..A. Vivaldi. 

• Al Jardín de la Magia ……………………….... ….J. V. Fuentes Castilla. 



• Su majestad la tuba ………………..…....................…….…Dowling. 

• Fantasía ………………………………………...………..……M. Badía. 

• Variations on a temperance theme …........……..….... E. Pankhurst. 

• Drops …………..........…………………………………… Ángel García. 

• Song for Ina ………….….........................…………………P. Sparke. 

• Divertimento …………....................................……….…..F.J Haydn  

 

NOTA 
 
El llistat d’obres és orientatiu, l’aspirant podrà aportar-ne d’altres de similars 

característiques i nivell de dificultat. L’aspirant haurà de lliurar dues còpies al tribunal 

de les partitures que interpretarà. 

 
 
 
 
       CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
       1. Tocar les escales amb igualtat sonora i rítmica. 
 
       2. Tocar peces de memòria tenint en compte dinàmica, ritme i fraseig. 
 
       3. Llegir fragments a primera vista amb fluïdesa. 
 
       4. Demostrar el domini en la execució de les obres. 
 
       5. Mantenir una correcta posició corporal durant la interpretació. 
 
       6. Mostrar una bona sonoritat i afinació. 
 
       7. Demostrar conjunció i sensibilitat auditiva en l’acompanyament de piano. 

 
 
 
 
        CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

1. En el apartat de les escales, la perfecta execució servirà per obtenir el 

20% de la qualificació final. 

2. La bona interpretació de les obres i/o estudis tant com la sonoritat i la 



correcta posició corporal amb l’instrument servirà per obtenir el 60% de la 

qualificació final. 

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

 
	


