CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA
“VICENT VERA”
Sueca

ESTRUCTURA PER A LA PROVA D’ACCÉS A ENSENYANCES
ELEMENTALS
PRIMER CURS: (Convocatoria Setembre)
Les proves es realitzaran en dues sessions pràctiques: una
col·lectiva (durada màxima 60 min.) i una altra individual
(aproximadament 5 min. per aspirant).
Sessió col·lectiva
Serà escrita, i els aspirants disposaran d’un full on hauran de
marcar la resposta correcta en les caselles a mode de test.
Constarà de dos apartats:
• Apartat A: Diferenciació de l’altura dels sons (1 punt). Per a
esta prova es tocaran dos sons al piano. El primer sempre
serà igual i el segon serà variable. L’aspirant haurà
d’identificar si el segon so és més agut, igual o més
greu que el primer, per a el que disposarà de tres
caselles, una amb una fletxa cap a amunt, una altra amb
una fletxa horitzontal i una tercera amb una fletxa cap
a avall. S’haurà de marcar la casella que corresponga
d’acord amb el sentit del segon so. L’exercici constarà
de 10 subapartats.
• Apartat B: Memòria melòdica (1 punt). Per a la realització
d’esta prova es tocarà al piano una melodia de 5 sons.
Esta melodia es tornarà a repetir i l’aspirant marcarà
amb un cercle la lletra ( I ) si és igual o la lletra (
D ) si és diferent. L’exercici constarà de 5 subapartats.
Sessió individual
Serà oral i els aspirants seran cridats per ordre alfabètic per a
realitzar esta prova davant de la comissió avaluadora i en ella
es valorarà la capacitat memorística i comunicativa dels
aspirants.
Constarà de dos apartats:
• Apartat A: Imitació d’un esquema rítmic (2 punts) Els aspirants
hauran de repetir amb palmades una sèrie d’esquemes
rítmics percutits prèviament per un membre de la
comissió
avaluadora.
L’exercici
constarà
de
2
subapartats.
• Apartat B: Expressió vocal (4 punts)
B1: En esta prova un membre de la comissió avaluadora
ensenyarà una cançó determinada a l’aspirant que
posteriorment haurà de cantar de memòria.
B2: Es cantaran 2 sons i l’aspirant haurà de repetir-los de
memòria. L’exercici constaràde 4 subapartats.
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SEGON,TERCER I CUART CURS:
Les proves especifiques de totes les especialitats instrumentals
de Música es realitzaran d’acord amb el currículum del curs
precedent al que opte l’aspirant i tindrà l’estructura següent.



PROVA A: Prova de capacitat auditiva i de coneixements
teòrics-pràctics del llenguatge musical. El text tindrà les
dificultats tècniques finals del curs precedent al que
accedeix.



PROVA B: Prova instrumental.
B1) Lectura a primera vista. L’obra o fragment tindrà les
dificultats tècniques de final del curs anterior per al
que obtén en la prova.
B2) Interpretació d’una obra, estudi o fragment escollit pel
tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne.
El nivell tècnic-instrumental serà igual als continguts
finals del curs precedent al que s’accedeix. Es valorarà
l’execució de memòria de les obres presentades.

Els exercicis de la prova especifica es calcificaran de cero a
deu punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per a
superar-la. La qualificació final de la prova es traurà per la
mitja aritmètica de les puntuacions dels diferents exercicis,
expressats amb el rendodeig a un decimal
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