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PROCÉS	   DE	   DESENVOLUPAMENT	   DE	   LES	   PROVES,	   CONTINGUTS,	  
MATERIAL,	   CALENDARI	   	   I	   PONDERACIÓ	   DE	   LES	   PROVES	   D’ACCÉS	  
PEL	  CURS	  2018/2019	  

	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐PROCÉS	  

	  

La	  prova	  d’accés	  consta	  de	  dues	  parts:	   llenguatge	   i	   instrument	   .	  Cal	  aprovar	   les	  dues	  parts	  	  	  
(puntuació	  mínima	  de	  5	  a	  cadascuna	  de	   les	  parts)	   	  per	  procedir	  a	   fer	   la	  mitjana	  aritmética	  
que	  donarà	  com	  a	  resultat	  la	  qualificació	  final	  de	  la	  prova	  d’accés.	  

1ra	  prova	  llenguatge	  :	  	  

-‐ els	   candidats	   hauran	   de	   presentar-‐se	   amb	   temps	   d’antelació	   abans	   de	   l’inici	   de	   la	  
prova	  	  .	  	  

-‐ la	  prova	  	  de	  1r	  curs	  s’inicia	  a	  les	  10	  del	  matí	  del	  22	  de	  maig	  	  
-‐ la	   prova	   per	   la	   resta	   de	   cursos	   està	   fixada	   pel	   dia	   22	   de	   maig	   a	   les	   16	   h	   (veure	  

calendari)	  
	  

2ª	  prova	  instrument:	  	  

-‐ cal	  portar	  partitures	  originals	  i	  una	  còpia	  	  per	  la	  comissió	  avaluadora.	  El	  candidat	  pot	  
tocar	  amn	  fotocòpies	  si	  també	  té	  l’original.	  

-‐ cal	  portar	  pianista	  repertorista	  	  per	  les	  especialitats	  que	  es	  necessiti	  (el	  centre	  no	  en	  
proporciona	  i	  no	  es	  deixarà	  examinar	  sense	  piano	  a	  aquells	  candidats	  que	  no	  el	  portin	  
en	  les	  especialitats	  que	  requereixen	  acompanyament)	  

-‐ el	  repertori	  a	  presentar	  ha	  de	  ser	  exactament	  el	  que	  s’especifica	  en	  la	  llista	  per	  a	  cada	  
curs	   	   (web	   del	   conservatori)	   i	   no	   s’acceptaran	   obres	   o	   estudis	   de	   nivell	   superior	  
(solament	  es	  pot	  triar	  en	  l’apartat	  de	  lliure	  elecció)	  

-‐ el	  15	  de	  maig	  es	  publicarà	  l’horari	  individual	  per	  a	  la	  prova	  d’instrument	  .	  
	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐CONTINGUTS	  

Figuren	  a	  la	  pàgina	  web:	  www.cmmb.cat	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐MATERIAL	  I	  DOCUMENTACIÓ	  

DNI,	  bolígraf,	  llapis	  i	  goma	  
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-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐CALENDARI	  	  

(L’horari	  	  assignat	  a	  cada	  aspirant	  per	  la	  prova	  d’instrument	  es	  publicarà	  el	  dia	  15	  de	  maig	  )	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

22 de maig 23 de maig 24 de maig 25 de maig
DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Proves accés a 1r curs 
INSTRUMENT

4a comissió(2a sessió): piano 
(cognoms de A a D)

1a comissió (2a sessió): 
acordió/guitarra/orgue

6a comissió: 
clarinet/fl.bec/saxòfon/tenora

2a comissió:contrabaix/viola/ 
violoncel

7a comissió(2a sessió): 
trompa/ trompeta

8a comissió (2a sessió): 
arpa/clavicèmbal/ guitarra

3a comissió (2a sessió):violí 
(cognoms de G a Z)

9a comissió (2a sessió): 6è 
piano

4a comissió (1a sessiò): piano 
(cognoms de E a L)

5a comissió: flauta trav. 8a comissió (1a sessió): 
acordió/cant/orgue

7a comissió(1a sessió): 
trombó/ tuba /percussió

9a comissió (1a sessió): 2n i 
3r piano

1a comissió (1a sessió): 
arpa i cant
3a comissió (1a sessió): 
violí (cognoms de A a F)

4a comissió (3a sessió): piano 
(de M a Z)

9a comissió (3a sessió): 4t i 
5è piano

10a comissió (2a sessió): 
contrabaix/ viola/violoncel

10a comissió (1a sessió):violí

11a comissió (2a 
sessió):saxòfon/tible/trombó/
trompa/trompeta

11a comissió (1a sessió): 
clarinet/flauta trav./percussió

Proves accés de 2n a 6è curs 
INSTRUMENT  

Proves accés a 1r curs 
INSTRUMENT

Proves accés de 2n a 6è curs 
INSTRUMENT  

Proves accés de 2n a 6è curs 
INSTRUMENT  

TA
R
D

A
M

AT
Í Proves accés a 1r curs: 

LLENGUATGE MUSICAL  

Proves accés a 1r curs 
INSTRUMENT

Proves accés de 2n a 6è curs 
INSTRUMENT  

Proves accés a 1r curs 
INSTRUMENT

Proves accés de 2n a 6è 
curs: LLENGUATGE 

MUSICAL

comissions 1r curs :  1a comissió: ACORDIÓ/ ARPA/CANT/ GUITARRA/ ORGUE
2a comissió: CONTRABAIX/VIOLA/  VIOLONCEL/
3a comissió: VIOLÍ
4a comissió: PIANO
5a comissió: FLAUTA TRAVESSERA
6a comissió: VENT FUSTA (CLARINET/FLAUTA DE BEC/SAXÒFON/TENORA)
7a comissió: VENT METALL (TROMBÓ/TROMPA/TROMPETA/TUBA) I PERCUSSIÓ

comissions 2n a 6è curs:  8a comissió: ACORDIÓ/ ARPA/ CANT/ CLAVICÉMBAL/ GUITARRA/ ORGUE
9a comissió: PIANO
10a comissió:CORDA
11a comissió:VENT
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Accés	  a	  1r	  curs	  	  

PRIMER EXERCICI: LLENGUATGE MUSICAL 

1.- Dictats 3 p. 

2.- Audició, anàlisi i creació 3 p. 
Audició                                                                                                                  1   
Anàlisi                                                                                                                   1   
Creació                                                                                                                 1   

  
3.- Entonació, ritme i lectura 4 p. 
Temps d’estudi: al voltant dels 10' segons fixi el Departament d'Ensenyament  
Cançó 0,5 
Exercicis d'entonació  0,5 
Lectura cantada 1,5 
Lectura recitada 1,5 

Total primer exercici 10 p. 

 

SEGON EXERCICI: INSTRUMENT 

Qualificació del segon exercici: suma de totes les qualificacions dividit pel nombre de proves: 

Lliçó a vista ( 10’ d'estudi ) 10 p. 
Estudi 10 p. 
Obra 1 10 p. 
Obra 2 
 

10 p. 
 
 Per a percussió:   

Estudi/Obra 5 10 p. 
Estudi/Obra 6 10 p. 
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                                          Accés a 2n curs  

1.- Entonació, ritme i lectura 10 p. 
15' d'estudi   
Lectura entonada:                                                                                         5  
Lectures rítmiques:                                                                                       4   

en clau de fa .:  3p.    
en clau de do :  1p.   

Lectura harmònica:                                                                                       1  

   
 

2.- Dictats 10 p. 
Dictat melòdic:                                                                                                6      
Dictat de cadències:                                                                                        4   

 

3.- Audició i Anàlisi 10 p. 
Audició:                                                                                                          5   
Anàlisi:                                                                                                           5  

   

4.- Harmonia 10 p. 

Harmonització d’un baix  donat 4 veus:                                                        5  
Harmonització 4 veus d’una veu de soprano donada:                                  5  
 
S’ha d’haver indicat les funcions tonals i els graus del baix. 
Es valorarà la coherència tonal i la realització 

 

  
 

5.- Teoria 10 p. 
 

SEGON EXERCICI: INSTRUMENT 

 

Lliçó a vista  
10’  d'estudi , especialitats de corda sense preparació prèvia 

 
10 p. 

Estudi/Obra 1 10 p. 
Estudi/Obra 2 10 p. 
Estudi/Obra 3 10 p. 
Estudi/Obra 4 10 p. 
Per a percussió:   

Estudi/Obra 5 10 p. 
Estudi/Obra 6 10 p. 

Música de Cambra (només per guitarra) 10 p. 
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                                      Accés a 3n curs 

 

1.- Entonació, ritme i lectura 10 p. 
15' d'estudi   
Lectura entonada:                                                                                         5  
Lectures rítmiques:                                                                                       4   

en clau de fa .:  3p.    
en clau de do :  1p.   

Lectura harmònica:                                                                                       1  

   
 

2.- Dictats 10 p. 
Dictat melòdic:                                                                                                 5  
6     

 
Dictat harmònic:                                                                                              5                                                                                                  
5                                                                                                  5    

 
 

3.- Audició i Anàlisi 10 p. 
Audició:                                                                                                          5   
Anàlisi:                                                                                                           5  

   

4.- Harmonia 10 p. 

Harmonització d’un baix  donat 4 veus:                                                        5  
Harmonització 4 veus d’una veu de soprano donada:                                  5  
 
S’ha d’haver indicat les funcions tonals i els graus del baix. 
Es valorarà la coherència tonal i la realització 

 

  
 

5.- Teoria 10 p. 
 

SEGON EXERCICI: INSTRUMENT 

Lliçó a vista  
10’ d'estudi , especialitats de corda sense preparació prèvia 

 
10 p. 

Estudi/Obra 1 10 p. 
Estudi/Obra 2 10 p. 
Estudi/Obra 3 10 p. 
Estudi/Obra 4 10 p. 
Per a percussió:   

Estudi/Obra 5 10 p. 
Estudi/Obra 6 10 p. 

Música de Cambra (només per accés a guitarra des de 2n a 6è, i piano des de 3r a 6è) 10 p. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Accés	  a	  4t	  curs	  

1.- Entonació, ritme i lectura 10 p. 
15' d'estudi   
Lectura entonada:                                                                                       6,5  

amb canvis moviment : 4p.  
Transport a la 2ª: 2,5p.   

Lectures rítmiques:                                                                                     3.5    
en clau de sol: 3,5p.  
  

   
 

2.- Dictats 10 p. 
Dictat melòdic:                                                                                                 5  
6     

 
Dictat harmònic:                                                                                              5                                                                                                  
5                                                                                                  5    

 
 

3.- Audició i teoria 10 p. 
Audició:                                                                                                            5   
Teoria:                                                                                                              5  

 

4.- Harmonia 10 p. 

Harmonització d’un baix  donat 4 veus:                                                        5  
Harmonització 4 veus d’una veu de soprano donada:                                  5  
 
S’ha d’haver indicat les funcions tonals i els graus del baix. 
Es valorarà la coherència tonal i la realització 

 

  
 

5.- Anàlisi 10 p. 
 

SEGON EXERCICI: INSTRUMENT 

 

Lliçó a vista  
10’ d'estudi , especialitats de corda sense preparació prèvia 

 
10 p. 

Estudi/Obra 1 10 p. 
Estudi/Obra 2 10 p. 
Estudi/Obra 3 10 p. 
Estudi/Obra 4 10 p. 
Per a percussió:   

Estudi/Obra 5 10 p. 
Estudi/Obra 6 10 p. 

Música de Cambra (només per accés a guitarra des de 2n a 6è, i piano des de 3r a 6è) 10 p. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Accés	  a	  5è	  curs	  	  

1.- Entonació, ritme i lectura 10 p. 

15' d'estudi   
Lectura entonada:                                                                                         4                           	   

entonada:                                                                                       
5,5	  

Lectura rítmica:                                                                                           3.5   
Transport:                                                                                                   2,5  
  

 

2.- Dictats 10 p. 
Dictat melòdic a dues veus:                                                                             5       
Dictat harmònic:                                                                                              5                                                                                                    

 

3.- Audició i teoria 10 p. 
Audició:                                                                                                            5                                                                                                              

5  Teoria:                                                                                                              5                                                                                                               
5  

4.- Harmonia 10 p. 

Harmonització d’un baix- soprano modulant  donat 4  veus          
S’ha d’haver indicat les funcions tonals i els graus del baix. 
Es valorarà la coherència tonal i la realització 
 

 

  
 

5. - Anàlisi 10 p. 
 

 

SEGON EXERCICI: INSTRUMENT 

 

Lliçó a vista  
10’  d'estudi, especialitats de corda sense preparació prèvia 

 
10 p. 

Estudi/Obra 1 10 p. 
Estudi/Obra 2 10 p. 
Estudi/Obra 3 10 p. 
Estudi/Obra 4 10 p. 
Per a percussió:   

Estudi/Obra 5 10 p. 
Estudi/Obra 6 10 p. 

Música de Cambra (totes les especialitats menys arpa) 10 p. 
 
 
	  

	  



	   8	  

	  	  	  	   	   	   	   Accés	  a	  6è	  curs	  

 

1.- Dictats 10 p. 
Dictat harmònic:                                                                                               5  
Dictat a 3 veus:                                                                                                5  

 

2.- Harmonia 10 p. 

Harmonització d’un baix- soprano modulant  donat 4  veus          
S’ha d’haver indicat les funcions tonals i els graus del baix. 
Es valorarà la coherència tonal i la realització 
 

 

   

3.- Anàlisi  10 p. 
 

 

 

SEGON EXERCICI: INSTRUMENT. 

 

Lliçó a vista  
10’  d’estudi amb instrument, especialitats de corda sense preparació prèvia 

 
10 p. 

Estudi/Obra 1 10 p. 
Estudi/Obra 2 10 p. 
Estudi/Obra 3 10 p. 
Estudi/Obra 4 10 p. 
Per a percussió:   

Estudi/Obra 5 10 p. 
Estudi/Obra 6 10 p. 

Música de Cambra (totes les especialitats) 10 p. 
	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐TERMINIS	  DE	  RECLAMACIÓ	  I	  MATRÍCULA	  

	  

Reclamacions	  	  a	  les	  proves	  d’accés	  :	  	  del	  28	  	  al	  31	  de	  maig	  de	  2018	  (	  fins	  a	  les	  11	  h)	  

Matrícula:	  del	  25	  al	  29	  de	  juny	  de	  2018	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  


