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Adaptació de les proves a les mesures COVID-19 

La durada i realització dels exercicis s’ha adaptat a les mesures de seguretat. Les proves teòriques de la part A es 

redueixen de manera que es puguin fer en mitja jornada (matí o tarda). 

Totes les proves en que el candidat ha de interpretar es faran en solitari. El candidat podrà fer-les amb acompanyament 

pre-gravat (play along), que haurà de portar en algun dispositiu portàtil amb sortida minijack (mòbil, tablet) i que 

connectarà a l'equip de so de l'aula d’examen.  

Aquestes proves poden ser: Part A - Prova Instrumental - Obra Obligada (Interpretació i Pedagogia), Part A - Prova 

Instrumental - repertori (Composició, Producció i Gestió), i Part B - Repertori (Interpretació i Pedagogia) 

Per l’especialitat de Interpretació Flamenco l’escola posarà a disposició dels/de les candidats/es un/una acompanyant. 

Els candidats de Composició han de presentar material propi (2 obres, pdf+mp3) per correu electrònic a 

superior@tallerdemusics.com abans del dia de la convocatòria. Per raons sanitàries no s'acceptarà cap entrega en 

paper. 

 

  

mailto:superior@tallerdemusics.com
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ESTRUCTURA, CONTINGUT i VALORACIÓ DE LES PROVES 

D’ACCÉS 

 
Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. 

 

Les proves tenen dues parts: la part A és comuna a totes les especialitats i la part B és específica per a cada una d’elles. 

La prova d’accés es considera superada si s’ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts.  

Per a les persones que posseeixen el títol de Grau Professional i han superat les dues parts de la prova, la qualificació 

final es determina ponderant les dues parts de la prova (mitjana aritmètica de les parts A i B) un 95% i afegint-hi 0,5 

punts. 

Per a les persones que no posseeixen el títol de Grau Professional i han superat les dues parts de la prova, la 

qualificació final es determina ponderant les dues parts de la prova (mitjana aritmètica de les parts A i B) un 95% i 

afegint-hi la qualificació, entre 0 i 10 punts sense decimals, de l’exercici específic ponderat al 5%. No realitzar 

l’exercici específic es qualificarà amb un 0. 

La qualificació final s’expressa en l’escala del 0 al 10 amb tres xifres decimals.  

 

 

Prova per a aspirants sense el Grau Professional de Música 

La prova per a aspirants sense el Grau Professional de Música consisteix en un comentari d’una obra o fragment musical 

en format de partitura sobre aspectes concrets de l’obra presentada. 

 
 

Tres opcions: 

 Jazz i música moderna 

 Flamenco 

 Composició 

Durada: 30 minuts 
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ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ JAZZ I MM 

Part A 

BLOC DE RECONEIXEMENT AUDITIU (50%) 

Durada: 2h. Tres opcions: jazz, música moderna i flamenco. Consta de les següents proves: 

1. Transcripció rítmic-melòdic (15%) i Transcripció polifònic-harmònic (20%). Consten de 8 compassos com

a màxim.

2. Anàlisi auditiva (15%). Analitzar un fragment o obra musical enregistrada, d’uns tres o quatre minuts, responent

unes preguntes al respecte dels seus elements musicals i la seva contextualització.

BLOC D’ANÀLISI MUSICAL (20%): 

Durada: 1 hores 

3. Anàlisi de partitura. Preguntes referides a alguns dels paràmetres constructius de l’obra.

BLOC DE PROVA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prova instrumental. Consta de 2 parts.

Part primera (10%): Obra Obligada 

Execució d’una obra obligatòria o triada del llistat annex, de caràcter tècnic, segons l’àmbit i la modalitat. La llista d’ob res es 

troba publicada al centre dos mesos abans de la data d’inici de les proves. 

Part segona (20%): Test de Suficiència Tècnica. 

Es posa a disposició documents de referència, diferents en funció de l’instrument. 

En els instruments següents: Veu, guitarra elèctrica, baix, contrabaix, piano, metalls i fustes s'avaluarà 

específicament el coneixement d'escales i arpegis així com de lectura amb l'instrument, tenint-ne en compte la 

precisió, solidesa, tècnica i sonoritat. 

En els instruments següents: Bateria, Percussió. El tribunal avaluarà específicament habilitats tècniques com 

rudiments i ritmes bàsics. 

Consultar llista d’obres i documentació referenciada als documents “(2021) Provainstrumental - …” en la url: 

Fulls d’examen i exemples de proves 2020-21 

Part B 

1. Interpretació d’un repertori preparat (50%).

Repertori preparat de 4 peces, una de les quals serà en solo o acompanyat d’un instrument polifònic. Almenys una de les obres ha 
de ser interpretada de memòria. La duració mínima és de 30 minuts. 

2. Sessió de treball (20%).

Breu sessió de treball en relació amb el repertori interpretat, responent a les indicacions pedagògiques del tribunal. Es valora la 
capacitat d’assimilació immediata a partir de les noves indicacions musicals i tècniques.  

3. Improvisació (30%).

Improvisació, d’una durada màxima de deu minuts, sobre una base rítmic-harmònica donada pel tribunal, ja sigui en 

format enregistrat o escrita. Temps de preparació: 10 minuts. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQCSdSJ9JSH8-U9Qz1es_-gI3KJ04tKF
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ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ FLAMENCO 

Part A 

BLOC DE RECONEIXEMENT AUDITIU (50%) 

Durada: 2h. Tres opcions: jazz, música moderna i flamenco. Consta de les següents proves: 

1. Transcripció rítmic-melòdic (15%) i Transcripció polifònic-harmònic (20%). Consten de 8 compassos com

a màxim.

2. Anàlisi auditiva (15%). Analitzar un fragment o obra musical enregistrada, d’uns tres o quatre minuts, responent

unes preguntes al respecte dels seus elements musicals i la seva contextualització.

BLOC D’ANÀLISI MUSICAL (20%): 

Durada: 1 hores 

3. Anàlisi de partitura. Preguntes referides a alguns dels paràmetres constructius de l’obra.

BLOC DE PROVA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prova instrumental. Obra Obligada

Execució d’una obra obligatòria o triada del llistat annex, de caràcter tècnic, segons l’àmbit i la modalitat. La llista d’obres es 
troba publicada al centre dos mesos abans de la data d’inici de les proves. 

Consultar llista d’obres i documentació referenciada als documents “(2021) Provainstrumental - …” en la url: 

Fulls d’examen i exemples de proves 2020-21 

Part B 

1. Interpretació d’un repertori preparat (50%).

Repertori preparat de 4 peces, una de les quals serà en solo o acompanyat d’un instrument polifònic. Almenys una de les obres ha 
de ser interpretada de memòria. La duració mínima és de 30 minuts. 

2. Sessió de treball (20%).

Breu sessió de treball en relació amb el repertori interpretat, responent a les indicacions pedagògiques del tribunal. Es valora la 
capacitat d’assimilació immediata a partir de les noves indicacions musicals i tècniques.  

3. Improvisació (30%).

Improvisació, d’una durada màxima de deu minuts, sobre una base rítmic-harmònica donada pel tribunal, ja sigui en 

format enregistrat o escrita. Temps de preparació: 10 minuts. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQCSdSJ9JSH8-U9Qz1es_-gI3KJ04tKF
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ESPECIALITAT DE COMPOSICIÓ 

Part A 

BLOC DE RECONEIXEMENT AUDITIU (50%) 

Durada: 2h. Tres opcions: jazz, música moderna i flamenco. Consta de les següents proves: 

1. Transcripció rítmic-melòdic (15%) i Transcripció polifònic-harmònic (20%). Consten de 8 compassos com

a màxim.

2. Anàlisi auditiva (15%). Analitzar un fragment o obra musical enregistrada, d’uns tres o quatre minuts, responent

unes preguntes al respecte dels seus elements musicals i la seva contextualització.

BLOC D’ANÀLISI MUSICAL (20%): 

Durada: 1 hores 

3. Anàlisi de partitura. Preguntes referides a alguns dels paràmetres constructius de l’obra.

BLOC DE PROVA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prova Instrumental. Execució de quatre obres triades per l’aspirant d’estils i períodes diferents.

Part B 

1. Escriptura d’un fragment musical (40%).

El fragment ha de ser a 4 parts, de 12 a 16 compassos, de tipus coral o bé de tipus contrapuntístic (a escollir per part del 

tribunal). Durada: 1:30 hores. 

2. Instrumentació (20%)

Instrumentació d’un fragment breu per a una formació instrumental requerida. Durada 1:30 hora.  

3. Presentació de material compositiu de l’alumne (30%).

[Entrega per mail a superior@tallerdemusics.com abans de la convocatòria de la prova específica]

Es presenten dues obres o treballs, de les quals cal enviar:

 Partitura en format magnètic (pdf).

 Enregistrament en format mp3.

4. Lectura a vista al piano (10%).

Es disposarà de 10 minuts per a la preparació de la lectura. 

mailto:superior@tallerdemusics.com
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ESPECIALITAT DE PEDAGOGIA MUSICAL 

Part A 

BLOC DE RECONEIXEMENT AUDITIU (50%) 

Durada: 2h. Tres opcions: jazz, música moderna i flamenco. Consta de les següents proves: 

1. Transcripció rítmic-melòdic (15%) i Transcripció polifònic-harmònic (20%). Consten de 8 compassos com

a màxim.

2. Anàlisi auditiva (15%). Analitzar un fragment o obra musical enregistrada, d’uns tres o quatre minuts, responent

unes preguntes al respecte dels seus elements musicals i la seva contextualització.

BLOC D’ANÀLISI MUSICAL (20%): 

Durada: 1 hora 

3. Anàlisi de partitura. Preguntes referides a alguns dels paràmetres constructius de l’obra.

BLOC DE PROVA INSTRUMENTAL (30%): 

4. Prova instrumental. Consta de 2 parts.

Part primera (10%): Obra Obligada 

Execució d’una obra obligatòria o triada del llistat annex, de caràcter tècnic, segons l’àmbit i la modalitat. La llista d’ob res es 
troba publicada al centre dos mesos abans de la data d’inici de les proves. 

Part segona (20%): Test de Suficiència Tècnica. 

Es posa a disposició documents de referència, diferents en funció de l’instrument. 

En els instruments següents: Veu, guitarra elèctrica, baix, contrabaix, piano, metalls i fustes s'avaluarà 

específicament el coneixement d'escales i arpegis així com de lectura amb l'instrument, tenint-ne en compte la 

precisió, solidesa, tècnica i sonoritat. 

En els instruments següents: Bateria, Percussió. El tribunal avaluarà específicament habilitats tècniques com 

rudiments i ritmes bàsics. 

Consultar llista d’obres i documentació referenciada als documents “(2021) Provainstrumental - …” en la url: 

Fulls d’examen i exemples de proves 2020-21 

https://drive.google.com/drive/folders/1vQCSdSJ9JSH8-U9Qz1es_-gI3KJ04tKF
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Part B 

1. Interpretació d’un repertori preparat (35%).

Repertori preparat de 4 peces, una de les quals serà en solo o acompanyat d’un instrument polifònic. Almenys una de les obres ha 
de ser interpretada de memòria. La duració mínima és de 30 minuts. 

2. Escriptura d’un passatge didàctic (30%).

En aquest exercici l’aspirant ha de realitzar primer el reconeixement auditiu i la transcripció escrita d’alguns aspectes 

musicals d’un fragment musical, per després realitzar l’escriptura d’un passatge musical amb caràcter didàctic, per a un 

context d’aprenentatge musical general o bé per a un context d’aprenentatge de l’instrument.  

Durada: 3 hores. 

3. Prova de comunicació (15%).

Desenvolupament d’un tema sobre aprenentatge musical. L’objectiu és detectar la capacitat de comunicació i 

d’explicació a partir del desenvolupament escrit i de l’exposició d’un tema relacionat amb l’aprenentatge musical del 

candidat. 

El candidat disposa de 15 minuts per preparar-se un tema a escollir dels que li proposarà la comissió avaluadora, el qual 

haurà d’exposar posteriorment en aproximadament 10 minuts. També haurà de respondre a les preguntes que li pugui fer 

posteriorment la comissió avaluadora. 

Es valora la capacitat de comunicació i d’expressió, la claredat d’exposició de les idees i l’estructuració del discurs. 

4. Exercici d’interpretació vocal (20%).

Interpretació d’una obra vocal individual, amb acompanyament o sense, lliurement escollida i que portarà l’aspirant, i 

d’una obra vocal individual, amb text, que haurà de llegir a vista. La persona aspirant ha de procurar-se l’acompanyant 

de l’obra vocal que porta si ho requereix la interpretació. En començar l’exercici la persona aspirant ha de presentar a la 

comissió avaluadora, per triplicat, la partitura de l’obra que presenta. 

L’aspirant disposa de deu minuts per a la preparació de la lectura de l’obra vocal imposada, la qual haurà de cantar amb 

text. 

Es valora l’aptitud vocal i la capacitat expressiva i comunicativa en la interpretació, i la correcció i precisió en la 

lectura. 
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ESPECIALITAT DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ 

Part A 

BLOC DE RECONEIXEMENT AUDITIU (30%) 

Durada: 2h. Tres opcions: jazz, música moderna i flamenco. Consta de les següents proves: 

1. Transcripció rítmic-melòdic (15%) i Transcripció polifònic-harmònic (20%). Consten de 8 compassos com

a màxim.

2. Anàlisi auditiva (15%). Analitzar un fragment o obra musical enregistrada, d’uns tres o quatre minuts, responent

unes preguntes al respecte dels seus elements musicals i la seva contextualització.

BLOC D’ANÀLISI MUSICAL (20%): 

Durada: 1 hores 

3. Anàlisi de partitura. Preguntes referides a alguns dels paràmetres constructius de l’obra.

BLOC DE PROVA INSTRUMENTAL (50%): 

4. Prova instrumental: Execució de quatre obres triades per l’aspirant d’estils i períodes diferents.

Part B 

1. Qüestionari (25%). Exercici escrit. Sobre coneixement general del sector. Durada 20 minuts.

2. Esdeveniment (30%). Exercici escrit. Fitxa de reflexió d’un esdeveniment musical o sala de música en viu. Durada: 1

hora. El tribunal valorarà la capacitat d’identificar el context de producció, la competència comunicativa i l’expressió

escrita.

3. Anàlisi d’un cas i comentari (25%). El candidat haurà de fer una sinopsi escrita del cas exposat (30 minuts) i

disposarà de 5-8 minuts per exposar conclusions i opinió. El tribunal valorarà competència comunicativa, habilitats

en l’exposició d’idees, estructuració del discurs, capacitat d’argumentar i justificar el posicionament personal.

4. Programació (20%). El candidat elaborarà una proposta de programació musical en funció dels paràmetres

proposats. El tribunal valorarà capacitat de relacionar esdeveniments amb públics i altres aspectes, i la singularitat i

originalitat de les propostes




