
  

 
Curs 2022-2023 

 

6è CONCURS DE COMPOSICIÓ 
DE PRIMER A QUART CURS 

1. El concurs consta de dues categories: 

A. primer i segon curs 
B. tercer i quart curs 

2. Es poden presentar alumnes matriculats que estiguin cursant llenguatge musical en el 
conservatori aquest curs. 

3. Els concursants han de presentar una obra original per al seu instrument o per a grup de cambra 
que inclogui el seu instrument. 

4. L’obra ha de ser interpretada pel concursant. En cas d’una obra per a grup de cambra, tots els 
intèrprets hauran de ser alumnes del centre, a més del concursant. 

5. La durada màxima de les obres serà de 5 minuts en la categoria A i de 7 minuts en la categoria B. 

6. S’ha de presentar la partitura en format PDF i un enregistrament d’àudio. L’enregistrament pot 
ser preferiblement d’una interpretació en viu en format mp3 o en última instància un fitxer midi 
convertit en format mp3. 

7. Tot el material s’ha d’enviar a través del següent formulari:  
                                        Concurs de composició 1r a 4t curs/2022-2023 

 
8. La data límit per a la presentació de les obres és el 25 de maig de 2023. 
 
9. El jurat, format per tots els professors de Llenguatge musical- Harmonia  seleccionarà les obres i 

publicarà el llistat de finalistes. 

10. El professor d’un alumne que concursi tindrà veu però no vot en la valoració de l’obra d’aquest 
alumne  

11. Els finalistes seleccionats hauran d’interpretar les seves obres en un concert el divendres 9 de 
juny de 2023. 

12. El jurat decidirà els guanyadors  i l’acta serà publicada durant els dies posteriors. 

13. S’atorgarà un premi per a cada categoria. Es podran atorgar accèssits i mencions. 

14. Els diplomes s’entregaran en l’acte de cloenda del curs, el dimarts 20 de juny de 2023 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4i74ZSY_ab68Y7SnWuHeMt4YJrtayh1t6JES43-ZODzHTIw/viewform
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13è CONCURS DE COMPOSICIÓ 
CINQUÈ I SISÈ CURS 

1. El concurs compta amb una única categoria adreçada als alumnes de 5è i 6è matriculats en el 
conservatori aquest curs. 

2. Els concursants han presentar una obra original per a un grup de cambra de dos a quatre 
instruments de 4 a 7 minuts de durada. 

3. L’obra s’ha d’ajustar a un grau de dificultat adequat per ser interpretada per alumnes del 
conservatori. 

4. S’ha de presentar la partitura en format PDF i un enregistrament d’àudio. L’enregistrament pot 
ser preferiblement d’una interpretació en viu en format mp3 o en última instància  d’un fitxer 
midi convertit en format mp3. 

5. Tot el material s’ha d’enviar a través del següent formulari:    
Concurs de composició 5è i 6è curs/2022-2023 

 
6. La data límit per a la presentació de les obres és el 25 de maig de 2023. 

7. El jurat, format per tots els professors de llenguatge musical-harmonia i el director del centre, 
seleccionarà les obres i publicarà el llistat de finalistes. 

8. El jurat seleccionarà les obres i publicarà el llistat de finalistes. Es valorarà la inventiva, la qualitat 
i la correcció tècnica de l’obra. 

9. El professor d’un alumne que concursi tindrà veu però no vot en la valoració de l’obra d’aquest 
alumne.. 

10. Les obres seleccionades s’interpretaran en un concert el divendres 9 de juny de 2023. 

11. El jurat decidirà els guanyadors  i l’acta serà publicada durant els dies posteriors. Es valorarà la 
inventiva, la qualitat i la correcció tècnica de l’obra. 

12. El premi es pot declarar desert. Poden haver-hi mencions i/o accèssits. 

13. Els diplomes s’entregaran en l’acte de cloenda del curs, el dimarts 20 de juny de 2023 

14. L’obra guardonada amb el  1r premi serà interpretada en l’acte de cloenda del curs  

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetPJ-WXIx6-GS999zxAZy4tYM-e_CaxZO_-ATm2APN0DIcGg/viewform

