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INDICACIONS PER A ASPIRANTS A 

PROVES D’ACCÉS - SETEMBRE 2021 

El proper dijous 2 de setembre s’inicien les proves d’accés per als i les aspirants a alumnes 

del Taller de Músics ESEM el curs 2021-2022. Volem recollir en aquest document una sèrie 

d’indicacions a mode de guia per a la realització de les proves.

Totes les persones aspirants estan convocades el dijous 2 de setembre a les 9:00 

del matí a la porta de darrere de la biblioteca Can Fabra – Ignasi Iglésias (c. Segre 

24-32, Barcelona).

A l’accés del centre es prendrà la temperatura de cada aspirant que, a més, s’haurà 

de desinfectar les mans amb gel higienitzant. 

No s’han de presentar al centre les persones en període de quarantena o 

confinament preventiu o persones que presentin símptomes compatibles amb la 

Covid19. 

Cal portar identificació personal (DNI, NIE, passaport o permís de conduir vigent) 

durant tot el procés d’avaluació. També el propi bolígraf i material necessari per a la 

realització de les proves. 

A l’entrar al centre cada aspirant s’haurà d’identificar ensenyant el document 

identificatiu i abaixant-se la mascareta momentàniament. L’aspirant haurà de portar 

la mascareta posada durant tota l’estada al centre, incloent-hi la realització de les 

proves (a excepció de les proves instrumentals per a les modalitats de vent i veu). 

En el decurs de l'execució de les proves d'accés les persones participants han 

d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de l'original del DNI, NIE o 

passaport, a sol·licitud de la Inspecció d'Educació o de les persones membres de les 

comissions avaluadores. 

Els horaris individuals de cada aspirant estan disponibles a la pàgina web del centre. Podeu 

consultar-los  aquí:  

https://tallerdemusics.com/wp-content/uploads/2021/08/Horaris-proves-acces-
setembre-2021.pdf

Les proves es realitzaran només amb bolígraf blau o negre. No es permet la 

utilització de corrector líquid. 

Per utilitzar els serveis caldrà fer-ho de manera individual. 

Els i les aspirants que necessitin certificat d’assistència, l’hauran de sol·licitar 

a l’entrada de la prova per a poder recollir-lo a la finalització de la prova. 

https://tallerdemusics.com/wp-content/uploads/2021/06/Horaris_proves_juny21_v3.pdf
https://tallerdemusics.com/wp-content/uploads/2021/08/Horaris-proves-acces-setembre-2021.pdf


  

 DOC-ENS21-004  

 
 
 

 
PROVES TEÒRIQUES PART A1, A2, A3, A4 I/O GP 

·    L’horari de les proves de la part A que es realitzaran el dijous 2 de setembre 

al matí serà el següent: 

9:30 - 10:15 A1 - Dictat melòdic-rítmic 

10:15 - 11:00 A2 - Dictat Polifònic-Harmònic 

11:00 - 11:30 A3 - Anàlisi Auditiva 

11:30 - 12:00 Descans 

12:00 a 13:30 A4 - Anàlisi de partitura 

13:30 a 14:00 GP - Prova específica per a les persones aspirants sense 

Grau Professional 

·   Cal portar obligatòriament auriculars. El centre no facilitarà auriculars a 

aquelles persones que no n’hagin portat. 

. Els fulls blancs i pautats necessaris per a la realització de les proves seran 

facilitats pel centre. 

·     Tot el material escrit (proves i esborranys) es lliurarà en finalitzar la prova. 

PROVA INDIVIDUAL PART A5, A6, B1, B2, B3 I/O B8 

 ·    En la prova individual de la part B, s’haurà d’arribar com a mínim 15 minuts 

abans de la convocatòria, per l’adequada identificació de l’aspirant i 

l’entrada a l’aula de l’examen. 

·      Cal que l’aspirant porti l’instrument propi i tot el material que li pugui ser 

necessari: cablejat, adaptadors, pua, baquetes etc., a excepció de pianistes, 

contrabaixistes. Cada cantant, preferiblement, que porti el seu micro en cas 

de tenir-ne.  El centre posarà els amplificadors a disposició dels alumnes. 

·    En cas que, puntualment, sigui necessari el centre pot facilitar cables, 

micròfons i baquetes per fer l’examen. 

·      A la pàgina web del centre es pot consultar el calendari i els horaris de totes 

les proves, així com els criteris de puntuació de cadascuna d’elles. 

·      Tot el material escrit (proves i esborranys) es lliurarà en finalitzar la prova. 

·      No estarà permès l’accés de cap acompanyant per la prova de repertori. 

·    L’acompanyament per la prova d’improvisació serà responsabilitat del Taller 

de Músics ESEM, que serà enregistrat. 
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PROVES ESPECÍFIQUES PART B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, B13, B14 

·   En la prova individual de la part B, s’haurà d’arribar 15 minuts abans de la 

convocatòria, per l’adequada identificació de l’aspirant i l’entrada a l’aula de 

l’examen. 
·     Tot el material escrit (proves i esborranys) es lliurarà en finalitzar la prova. 

  

 


