
PROVES D’ACCÉS AL 

GRAU SUPERIOR DE MÚSICA 

 

 

 

 

PRODUCCIÓ I GESTIÓ 

EXERCICI PONDERACIÓ DESCRIPCIÓ DURACIÓ 

A1 - Dictat rítmic-melòdic 15 Dictat de 8 compassos com a màxim. L'aspirant podrà escoltar, durant el transcurs 
de la prova, l’àudio del dictat les vegades que necessiti. 

45m 

A2 - Dictat polifònic-harmònic 25 Dictat de 8 compassos com a màxim. L'aspirant podrà escoltar, durant el transcurs 
de la prova, l’àudio del dictat les vegades que necessiti. 

45m 

A3 - Anàlisi auditiva 10 Analitzar un fragment o obra musical enregistrada, d’uns tres o quatre minuts, responent 

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

 

30m 

A4 - Anàlisi de partitura 20 Preguntes referides a anàlisi de progressions harmòniques, estructura, tècniques 

d'arranjaments i altres característiques de la construcció de l'obra. 

1h30m 

A5 - Prova Instrumental 30 Repertori preparat de 4 peces. Una de les obres ha de ser interpretada de memòria. El 

repertori s'interpretarà sense acompanyament o amb acompanyament enregistrat 
prèviament. En el cas de fer servir un acompanyament o acompanyaments enregistrats, 

l'aspirant haurà de portar el dia de la prova un dispositiu amb entrada jack o minijack 
per a reproduir-lo amb l'equip que facilitarà el centre. 

 

 

PONDERACIÓ PART A 50 Mitjana de les puntuacions de 0 a 10, baremades en funció del pes de cada 

exercici. 

 

B12 - Qüestionari 30 Exercici escrit. Sobre coneixement general del sector. 30m 

B13 - Anàlisi de cas i comentari 50 L’aspirant haurà de fer una sinopsi escrita del cas exposat 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 el seu punt de vista. 

 

30m 

B14 - Programació 20 L’aspirant 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. 

 

30m 

PONDERACIÓ PART B 50 Mitjana de les puntuacions de 0 a 10, baremades en funció del pes de cada 

exercici. 

 

Mitjana A + B 95 La qualificació de cada una de les parts es calcula segons la ponderació establerta per 

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

 

 

Grau Professional 5 Per a les persones que posseeixen el títol de grau professional i han superat les dues 

parts de la prova, la nota final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) 

un 95% i afegint-hi 0,5 punts. En aquest cas, caldrà presentar la documentació 
acreditativa d'estar en possessió del títol esmentat abans de la publicació de les llistes 

provisionals de qualificacions de la prova. 

 
Per a les persones que no posseeixen el títol de grau professional i han superat les 

dues parts de la prova, la nota final es determina ponderant les dues parts de la prova 
(A i B) un 95% i afegint-hi la qualificació, entre 0 i 10 punts sense decimals, de 

l'exercici per a les persones que no posseeixen el títol de grau professional ponderat al 

5%. 
 

 

 


