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1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’Escola Municipal de Música neix de la voluntat de reunir totes les iniciatives educatives musicals 
existents, per tal de potenciar-les amb la millor dotació de recursos humans i materials. 

El context musical de la ciutat bé determinat en l'àmbit de manifestacions musicals tradicionals, 
públiques, i que formen part del calendari festiu, per la música de Banda, i per la música 
tradicional de dolçaina i tabalet. Objectiu ineludible de l’Escola de Música serà garantir la 
formació i renovació generacional d’aquestes agrupacions. 

El Projecte Curricular de Centre (PCC) és un document que reflecteix el model educatiu,  
organitzatiu, convivencial i pedagògic que pretenem crear en la nostra escola. Es tracta d’un 
document flexible i polivalent, en contínua reelaboració, de manera que possibilita la innovació 
y deixe clar el estil docent i metodològic de l’Escola Municipal de Música de Morella. 
 
El PCC és una guia de referència dintre de la comunitat educativa i que té com a objectiu  establir 
una coherència en tota l’activitat escolar ja que dintre d’aquest projecte estan tots els objectius, 
continguts, criteris d’avaluació, la metodologia, bibliografia, formació del professorat… de totes 
les especialitats impartides al centre educatiu. 

Amb el PCC domen per sentades les bases d’un model pedagògic per a garantir la formació als 
alumnes de l’Escola Municipal de Música de Morella.  
 
 

2.- LA FINALITAT I ELS OBJECTIUS DEL PCC 
 
Objectius generals 
D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 
 

1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 
aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions de les societats 
musicals, si és el cas. 
 
2. Fomentar el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims imprescindibles per a una concepció més global del 
fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 
instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
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7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 
crític de l’alumnat. 

 
9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 
regulades en este decret. 

 
11. Fomentar l'interès per la participació en agrupacions vocals i instrumentals. 

 
12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes que per la seua 
capacitat, especial talent i interès, tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis reglats de 
caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 
educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 

 
15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 

16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 

17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 
 

18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 

20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 

22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 
 

23. Formar i orientar les persones en el creixement artístic i personal al llarg de tota la vida. 
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Objectius pedagògics 
 

1. Procurar formació teòrica i pràctica per participar en conjunts instrumentals i vocals. 
 

2. Adequar la programació de l’ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme 
d’aprenentatge de l’alumnat, mitjançant l’oferta de diferents programes d’ensenyament. 

 
3. Incorporar les diverses músiques i estils en les diferents àrees i programes 
d’ensenyament. 

 
4. Potenciar la lliure creativitat de l’alumnat i la improvisació musical. 

 
5. Potenciar la interrelació dels continguts i metodologies de les diferents matèries per tal 
d’oferir a l’alumnat una formació lògica i coherent. 

 
6. Vetllar per una formació integral de l’alumnat on tot el professorat siga corresponsable 
del seu procés d’aprenentatge i desenvolupament personal. 

 
7. Fomentar l’autonomia i l'autoaprenentatge (aprendre a aprendre). 

 

8. Coordinar entre el professorat l’acció tutorial per tal de garantir el seguiment del procés 
d’aprenentatge de l’alumnat i l’orientació en la seua formació. 

 
9. Mantindre la comunicació amb els pares, mares o tutors de l’alumnat menor d’edat, per 
tal de garantir l’intercanvi d’informació i la millora del procés d’ensenyament- 
aprenentatge. 

 
10. Fer de l’avaluació una eina per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
l’alumnat. 

 
11. Educar a l’alumnat en actituds, normes i valors socials a través de l’activitat escolar, i a 
partir dels valors intrínsecs de la música. 
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Objectius de projecció social 
 

1. Treballar per tal que l’escola tingui un paper dinamitzador dins la vida cultural de 
Morella. 
 
2. Participar en les activitats culturals, festives i institucionals de Morella. 

 
3. Col·laborar i cooperar amb altres institucions i entitats de l’entorn. 

 

4. Col·laborar especialment amb els centres educatius de Morella. 

 
5. Fer de l’escola un espai obert a la ciutadania. 

 

6. Promoure la participació de l’alumnat i del professorat en trobades, festivals... 
 

7. Establir intercanvis amb altres estaments educatius i culturals de l’entorn. 
 

8. Desenvolupar activitats fora del propi centre per tal d’apropar l’escola i la música a tota 
la ciutat. 

 

 
3.- LÍNIA METODOLÒGICA 

 
L’aprenentatge musical implica l’adquisició d’un conjunt de pràctiques socials i culturals en 
les quals cal aconseguir que l’alumnat s’integre de manera activa. Així doncs la metodologia 
utilitzada va encaminada a formar persones i músics globals, en tots els aspectes en què la 
música pot millorar la nostra vida, així com a la formació de músics per a nodrir la banda 
“Mestre Candel” de Morella, que vullguen disfrutar de la música en tots els seus aspectes. 
Per a aconseguir-ho utilitzarem les ferramentes següents: 

 
1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 

evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions de 
tota mena. 
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4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 
5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi amb 

l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva autonomia en 
el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi i 

de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 
 
 

4.- PLA D’ESTUDIS 
 

ORGANITZACIÓ DE LES ENSENYANCES 
 

Nivell Iniciació: (6 -8 anys) 
§ Iniciació i familiarització amb els elements musicals (la creativitat, la capacitat 

auditiva, sentit de l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió 
intel·lectual)  

§ Iniciació a la pràctica instrumental. 

§ Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 
§ Assignatures extra: 
§ Iniciació a l’instrument (familiarització amb l’instrument triat per al nivell elemental). 

 
Nivell Elemental:  

§ Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 
l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, i la 
capacitat de lectura. 

§ Practica instrumental: (grupal i individual). 

§ Practica vocal en grup. 

§ Nivell dividit en quatre cursos: 

Etapa de continguts finals equivalents al nivell elemental, però des d’una òptica de treball 
preferentment grupal/ de conjunt i des de tots els gèneres musicals. 
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Assignatures: 

Ø Llenguatge musical (1,2,3,4)  
Ø Perfeccionament instrumental. 

Ø Cor 

Ø Banda juvenil 
Ø Promoció: segons l’avaluació del mestre. 

 
Nivell preparació prova 
 
Aquest nivell està destinat a aquells alumnes que vulguin continuar estudiant en un centre reglat 
con es un conservatori. Per accedir a aquest, realitzaran una prova de nivell. 
 

§ Etapa de consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
§ Etapa de preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
§ Per a alumnes que vulguin accedir a ensenyances professionals en un conservatori. 

 
Assignatures: 

Ø Llenguatge musical preparació prova. 
Ø Instrument preparació prova. 
Ø Conjunts instrumentals i vocals. 
Ø Repertori amb pianista acompanyant.  

 
Assignatures extra: 

Ø Simulacres de prova. 
 
 
Nivell Manteniment: 
Etapa final per a l’alumnat que desitja continuar estudis amateurs de música des d’un vessant 
interpretatiu, però també des de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada 
proposta musical. 
 
Es una etapa per a la consolidació de la creació musical aplicant tots els aspectes teòrics estudiat 
en el nivell elemental. 

 
En aquest nivell manteniment no hi ha límit d’anys (permanència). 
 
Assignatures: 

Ø Perfeccionament instrumental  
Ø Banda (juvenil i simfònica) 

Ø Llenguatge musical aplicat a l’instrument. 

Ø Cor (opcional) 
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Llenguatge adolescents 
 
Aquest curs de llenguatge està destinat a aquells alumnes que hagen acabat 4rt de llenguatge 
musical però que el professor consideri que no pot promocionar de curs. 

 

Serà un curs més personalitzat a cada alumne, treballant els aspectes més difícils per a l’alumne 
per a que aquest puga adquirir el nivell necessari per a realitzar el nivell preparació prova si volen 
anar al conservatori o  el nivell manteniment. 

 

Assignatures: 

Ø Instrument 
Ø Banda (juvenil i simfònica) 

Ø Llenguatge musical 

Ø Cor (opcional) 

 

 
Llenguatge adults 
 
Aquest curs està destinat a les persones  que els agrada la musica i que per la seva edat o per 
l’horari de les classes no poden assistir. Al ser persones de major edat, els coneixements teòrics 
i pràctics s’adquireixen d’una manera mes ràpida sent l’aprenentatge més personalitzat. 

 

Assignatures: 
Ø Instrument 

Ø Banda (juvenil i simfònica) 

Ø Llenguatge musical 

Ø Cor (opcional) 

 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

Les Activitats complementàries que es realitzen al llarg del curs, tenen com a objectius 
diversos eixos d’intervenció. El primer de tots és la distinció de l’escola de música tradicional, 
oferint activitats innovadores i que ens definisquen com a senyal d’identitat. En quasi totes 
les activitats, es fomenta l’associacionisme, que tan important és per a les societats musicals, 
és per això que des de l’escola es promou participar directament o indirectament en tot el 
que s’oferix. El següent eix principal és que tot l’alumnat conega l’agrupació musical, a través 
de concerts conjunts entre banda i escola. I finalment, la participació activa de  la societat cap 
als seus veïns proposant activitats lúdiques que acosten a tots per a divulgar la música de 
banda. A continuació passarem a exposar totes estes activitats: 
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• AUDICIONS D’AULA 

(Potència el desenvolupament personal a través de la música, fomenta la participació amb 
les famílies). 

 

• FESTIVAL SANT JULIÀ 
    (Actuació d’ alguns grups de cambra als carrers de la ciutat) 
 
  

• FESTIVAL FINAL DE CURS 
 
 
 
 

5.- CONTINGUTS 
 
Basant-nos en l'anterior pla d'estudis anomenat, els continguts generals per a cada nivell 
seran: 

 
Nivell Iniciació: (6 - 8 anys)  

 
§ Iniciació i familiarització amb els elements musicals (la creativitat, la capacitat 

auditiva, sentit de l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió 
intel·lectual)  
 

§ Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
§ Potenciació del desenvolupament personal a través de la música. 

 

- Desenvolupament de la creativitat: Amb la paraula com a element generador, amb la 
creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i melòdics, 
la interpretació o composició de cançons. 

- Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 
activitats de la classe, el primer pas es « escoltar atentament » a la qual seguirà una correcta 
interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 

- Desenvolupament del sentit de l’harmonia: Es important el treball al teclat de les distintes 
funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), el treball 
vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a través del joc 
harmònic. 

- Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental o 
vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD i fer 
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pulsació d’accent o ritme, caminar per la classe...) 

- Desenvolupament de la capacitat de cantar amb expressivitat: Cantar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria i a adquirir valors i coneixements. 

- Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura.: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música llegint 
partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les diferents 
formes d’ expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical posterior molt més 
fàcil.  

 
 

Nivell Elemental:  

 
- Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de l’harmonia, 
sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, i la capacitat de lectura). 
 
- Practica instrumental: (grupal i individual). 
 
- Practica vocal en grup. 
 
- Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió cultural 
dels pobles i persones. 

 

- Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudir de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal.  

 
- Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la funció 
comunicativa de la interpretació musical. 
 
- Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 
 
- Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi que 
permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 
- Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció expressiva 
en el discurs musical. 
 
- Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
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instrumental. 
 
- Establir la relació necessària entre els coneixements destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 
- Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 
 
- Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 
- Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i agògiques, 
mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 
- Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió dels 
diferents paràmetres musicals. 
 
- Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 
- Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del nivell. 
 
- Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 

Nivell Manteniment: 
 
- Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretativa, però també des de la comprensió 
de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 
 
 

6.- CRITERIS PER A LES PROGRAMACIONS D’AULA 
 

Cada mestre haurà de tenir en compte que la metodologia docent de l'Escola Municipal de 
Morella estarà basada en l'acció tutorial, entesa com un conjunt d'accions educatives que 
contribueixen a desenvolupar i potenciar, a través de la pràctica musical, les capacitats de 
l'alumne, orientant-lo per aconseguir maduresa i autonomia,  i  ajudant-lo  a  prendre   
decisions   en   el   seu   itinerari   formatiu. L'acció tutorial comprèn, entre d'altres, les següents 
activitats: avaluació, orientació personalitzada, pautes d'acollida, de reforç individualitzat i de 
relació amb les famílies. La metodologia utilitzada va encaminada a formar persones i músics 
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globals, en tots  els aspectes en què la música pot millorar la nostra vida, així com a la formació 
de músics per a nodrir la banda “Mestre Candel” de Morella, que vulguen gaudir de la musica 
en tots els seus aspectes.  
 
Així doncs, a l'hora de programar la seva assignatura haurà d'atendre als següents criteris: 

 
§ Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del 

desenvolupament evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui 
constructiu, progressiu i motivador. 

 
§ Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació 

en el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació. 
 

§ El llenguatge musical com a ferramenta creadora a més de reproductora, fent a 
l'alumne partícip en cada moment de la seua formació, l'assignatura d'instrument 
serà a la vegada una extensió i profundització de la de llenguatge musical. 

 
§ Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que 

la correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
§ Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies 

d'estudi i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que 
se li presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 
§ La tècnica, creativitat i anàlisi d'allò que interpretem utilitzades com una mateixa 

cosa, per a comprendre en tot moment els elements que utilitzem en la música, és 
a dir fer música, si, reproduir música, si, però en tot moment conscients d'allò que 
interpretem,  el  mestre  farà  posteriors  reflexions   amb   l'alumne després de cada 
exercici o interpretació per comprovar si ho ha interioritzat. 

 
§ La interacció entre professor i alumne no només es refereix a l’oferta curricular: 

coneixements i procediments, sinó també inclou  normes, uns valors i unes actituds. 
 

§ Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 
convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les 
discriminacions de tota mena. 

 
§ Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

§ Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Les Activitats complementàries que es realitzen al llarg del curs, tenen com a objectius diversos 
eixos d’intervenció. El primer de tots és la distinció de l’escola de música tradicional, oferint 
activitats innovadores i que ens definisquen com a senyal d’identitat. En quasi totes les 
activitats, es fomenta l’associacionisme, que tan important és per a les societats musicals, és 
per això que des de l’escola es promou participar directament o indirectament en tot el que 
s’oferix. El següent eix principal és que tot l’alumnat conega l’agrupació musical, a través de 
concerts conjunts entre banda i escola. I finalment, la participació activa de  la societat cap als 
seus veïns proposant activitats lúdiques que acosten a tots per a divulgar la música de banda. 
A continuació passarem a exposar totes estes activitats: 
 

• AUDICIONS D’AULA 
(Potència el desenvolupament personal a través de la música, fomenta la participació amb 
les famílies). 

 

• FESTIVAL SANT JULIÀ 
    (Actuació d’ alguns grups de cambra als carrers de la ciutat) 
 
  

• FESTIVAL FINAL DE CURS 
 
 
 

7.- LA SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS D’APRENENTATGE I LA PROGRAMACIÓ 
7.1.- OFERTA EDUCATIVA 

 
NIVELL INICIACIÓ 
- Iniciació llenguatge musical 
- Flauta travessera 
- Oboè 
- Clarinet 
- Saxòfon 
- Trompa 
- Trompeta 
- Trombó 
- Bombardí 
- Tuba 
- Percussió 
- Piano 
- Guitarra 
- Dolçaina 
- Tabal 
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NIVELL ELEMENTAL  
- Llenguatge musical (1-2-3-4) 
- Cor 
- Banda juvenil 
- Flauta travessera 
- Oboè 
- Clarinet 
- Saxòfon 
- Trompa 
- Trompeta 
- Trombó 
- Bombardí 
- Tuba 
- Percussió 
- Piano 
- Guitarra 
- Dolçaina 
- Tabal 
  
 
 
NIVELL MANTENIMENT 
- Llenguatge musical manteniment 
- Banda juvenil 
- Perfeccionament instrumental 
- Flauta travessera 
- Oboè 
- Clarinet 
- Saxòfon 
- Trompa 
- Trompeta 
- Trombó 
- Bombardí 
- Tuba 
- Percussió 
- Piano 
- Guitarra 
- Dolçaina 
- Tabal 
-       Cor (opcional) 
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LLENGUATGE ADOLESCENTS 
-       Llenguatge musical manteniment 
- Banda juvenil 
- Perfeccionament instrumental 
- Flauta travessera 
- Oboè 
- Clarinet 
- Saxòfon 
- Trompa 
- Trompeta 
- Trombó 
- Bombardí 
- Tuba 
- Percussió 
- Piano 
- Guitarra 
- Dolçaina 
- Tabal 
 
LLENGUATGE ADULTS 
-       Llenguatge musical manteniment 
- Banda juvenil 
- Perfeccionament instrumental 
- Flauta travessera 
- Oboè 
- Clarinet 
- Saxòfon 
- Trompa 
- Trompeta 
- Trombó 
- Bombardí 
- Tuba 
- Percussió 
- Piano 
- Guitarra 
- Dolçaina 
- Tabal 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
- Audicions 
- Cercaviles 
- Concerts 
- Convivències
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7.2.-PROGRAMACIONS 
7.2.1. DEPARTAMENT DE LLENGUATGE MUSICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE LLENGUAJE MUSICAL 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2021-2022 
 
 

PROFESSORS 
 
 
 

Manuel Bernat Castillo 
Sergio López Arnau 

Jaume Castelló Moragón 
 



 

17 

 
Introducció 

 
Poques analogies interdisciplinàries poden donar-se en què els punts comuns siguin tants i de tan 
variada índole com entre la música i el llenguatge; com en el llenguatge, l'ésser humà adquireix la 
capacitat de la comprensió musical en els primers anys de la seva existència, encara que, per raons 
òbvies i a diferència del que ocorre amb el llenguatge, l'ús que en la infància pugui arribar a fer-
se de la música per a la pròpia expressió es trobi per força limitat i subordinat a un acurat 
aprenentatge tècnic. 
 
Com el llenguatge, la música precisa del so com a suport físic, a partir del qual es desenvolupa i 
dota d'un significat que li és propi. 
 
Les pròpies lleis del so s'encarreguen de configurar la resta de característiques del fet musical, 
que de nou com el llenguatge, es basen principalment en una sèrie d'exigències físiques i 
psicofisiològiques que les determinen; a més de les qualitats pròpies del so (timbre, altura, 
intensitat etc.), juga un paper destacadíssim l'organització del so en unitats mínimes temporals, 
que formen al seu torn part d'una sèrie d'unitats cada vegada majors la suma de les quals, en 
última instància, configura la forma musical en el seu aspecte global. Com en el llenguatge, doncs, 
pot parlar-se en música d'elements morfològics i sintàctics com a base d'una retòrica posterior. 
 
El que en expressió més d'acord amb la nostra època cridem globalment, ”llenguatge musical”, 
recull tota la tradició “solfística” des dels seus orígens com a tal disciplina de solmisació fins a 
finals del segle XIX amb les escoles del “Do fix” i del “Do mòbil”. Els continguts del llenguatge 
musical plantegen un enteniment pràctic i intuïtiu de tots i cadascun dels aspectes del fet musical, 
des dels esquemes mes embrionaris als progressivament mes complexos, amb una gradual 
racionalització i adquisició de les tècniques que permetin abordar en el seu moment, les obres de 
qualsevol etapa històrica, sense oblidar els intents lingüístics originats per la disgregació del 
sistema tonal-bimodal, amb les complexitats i novetats tímbriques, rítmiques i gràfiques que 
comporta. 
 
La finalitat essencial del llenguatge musical és el desenvolupament de les capacitats vocals, 
rítmiques, psicomotores, auditives i expressives, de manera que el codi musical pugui convertir-
se en instrument útil i eficaç de comunicació i representació, funcions bàsiques que apareixen en 
la pràctica musical, igual que en tota activitat lingüística. 
 
És important destacar aquesta finalitat comunicativa per a adoptar un enfocament basat en 
l'expressió i en el coneixement d'un sistema de signes que només adquireixen sentit quan estan 
interrelacionats, quan configuren un discurs. Per això, el procés d'adquisició dels coneixements 
del llenguatge musical en el grau elemental haurà de secundar-se en procediments que 
desenvolupin les destreses necessàries per a la producció i recepció de missatges. 
 
En el transcurs dels ensenyaments elementals, l'acció pedagògica es dirigirà a aconseguir un 
domini de la lectura i escriptura que li proporcioni a l'alumne autonomia per a continuar 
aprofundint posteriorment en l'aprenentatge del llenguatge, sense oblidar que la comprensió 
auditiva és una capacitat que cal desenvolupar sistemàticament, per Ser l'oïda la base de la 
recepció musical. Així mateix, és essencial que els alumnes vegin que l'après els és útil en la seva 
pràctica instrumental. 
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La presentació dels continguts en el currículum dels ensenyaments elementals se centra sobre 
tres grans eixos: l'ús de la veu i la seva funció comunicativa a través del cant, la consideració dels 
aspectes psicomotors en el desenvolupament de l'educació rítmica i, finalment, l'escola musical 
comprensiva. L'aprenentatge, per tant, basat en la pràctica sistemàtica es planteja com a metes 
quatre capacitats essencials: saber escoltar, saber cantar, saber llegir i saber escriure, establint 
aquest procés d'acord amb el següent ordre: fer sentir/sentir, reconèixer/entendre. 
 
El desenvolupament dels continguts haurà de tenir molt en compte, especialment durant els dos 
primers anys, la realitat de coneixements i pràctica musical amb la qual els alumnes s'incorporen 
a l'ensenyament especialitzat de la música, a més de procurar en tot moment una adaptació a les 
característiques pròpies de les etapes de maduració mental en les quals aquests alumnes es 
troben, ja que d'aquesta subordinació depèn el que no existeixin distincions de ritme, d'intensitat 
o de metodologia en els processos d'ensenyament-aprenentatge. 
 
 
Objectius 

 
L'ensenyament de Llenguatge musical en els ensenyaments elementals tindrà com a objectiu 
contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats següents: 
 

1. Compartir vivències musicals amb els companys del grup, que li permetin enriquir la seva 
relació afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i d'instruments. 

 
2. Utilitzar una correcta emissió de la veu per a la reproducció intervàl·lica i melòdica general, 

fins a considerar-les com un llenguatge propi, prenent el cant com a activitat fonamental. 
 

3. Demostrar la coordinació motriu necessària per a la correcta interpretació del ritme, 
utilitzant les destreses d'associació i dissociació corresponents. 

 
4. Utilitzar la “oïda interna” per a relacionar l'audició amb la seva representació gràfica, així 

com per a reconèixer timbres, estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives, 
temporals etc... 

 
5. Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió dels 

diferents paràmetres musicals. 
 

6. Relacionar els coneixements pràctics de lectura i escriptura amb el repertori propi de 
l'instrument. 

 
7. Realitzar experiències harmòniques, formals, tímbriques, etc., que estan en la base del 

pensament musical conscient, partint de la pràctica auditiva vocal i instrumental. 
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Continguts 
 
Ritme: 
 

a) Percepció, identificació i interiorització del pols. 
 

b) Percepció i identificació de l'accent. 
 

c) Unitats mètriques: Reconeixement de compassos binaris, ternaris i quaternaris. 
 

d) Figures rítmiques. Fórmules rítmiques bàsiques. Simultaneïtat de ritmes. Tempo, agònica. 
  

e) Pràctica, identificació i coneixement de fórmules rítmiques bàsiques originades pel pols 
binari o ternari. 

 
f) Pràctica, identificació i coneixement de grups de valoració especial continguts en un pols. 

 
g) Pràctica, identificació i coneixement de signes que modifiquen la durada (punts, 

lligadures). 
 

h) Pràctica, identificació i coneixement de fets rítmics característics: síncope, anacrusi, etc. 
 

i) Pràctica i identificació de canvis de compàs amb interpretació d'equivalències pols=pols o 
figura=figura. 

 
 
Entonació, audició i expressió. 
 
 

a) Coneixement de la veu i el seu funcionament. Respiració, emissió, articulació, etc. 
 

b) L'altura: to, intensitat, durada, afinació determinada i indeterminada etc. 
 

c) Sensibilització i pràctica auditiva i vocal dels moviments melòdics. 
 

d) Reproducció memoritzada vocal o escrita de fragments melòdics o cançons. 
 

e) Pràctica de la lectura de notes unit a l'emissió vocal del so que els correspon. Claus de Sol 
en segona i Fa en quarta. 

 
f) Reconeixement auditiu o reproducció vocal d'intervals melòdics simples- majors, menors 

i justos, dins i fora del concepte tonal. 
 

g) Reconeixement auditiu d'intervals harmònics simples- majors, menors i justos. 
 

h) Interpretació vocal d'obres adequades al nivell amb o sense text, amb o sense 
acompanyament. 
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i) Pràctica de lectura de notes escrites horitzontal o verticalment en claus de Sol en segona 

i Fa en quarta i, en el seu cas, les claus pròpies de l'instrument treballat per l'alumne. 
 

j) Sensibilització i coneixement de graus i funcions tonals, escales, alteracions. 
 

k) Sensibilització, identificació i reconeixement d'elements bàsics harmònics i formals-
tonalitat, modalitat, cadències, modulacions, frases, ordenacions formals. 

 
l) Repeticions, imitacions, variacions, contrastos, sobre obres adaptades al nivell. 

 
m) Reproducció de dictats rítmics, melòdics i rítmic-melòdics a una veu. 

 
n) Identificació d'errors o diferències entre un fragment escrit i l'escoltat. 

 
o) Identificació, coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió. 

 
p) Utilització improvisada dels elements del llenguatge amb o sense proposta prèvia. 

 
 
 
 
Criteris d’avaluació 
 

1. Imitar estructures melòdiques i rítmiques breus amb la veu i amb la percussió.  
 
Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el grau de memòria i la capacitat de reproduir amb 
fidelitat el missatge rebut tant en els seus aspectes sonors com en la seva realització motriu. 
 

2. Reconèixer auditivament el pols d'una obra o fragment, així com l'accent periòdic. 
 
Amb aquest criteri d'avaluació es tracta de constatar la percepció del pols com a referència bàsica 
per a l'execució rítmica, així com la identificació de l'accent periòdic base del compàs. 
 

3. Mantenir el pols durant períodes breus de silenci. 
 
Amb aquest criteri d'avaluació té per objecte aconseguir una correcta interiorització del pols que 
li permeti una adequada execució individual o col·lectiva. 
 

4. Executar instrumental, vocalment o bé en forma percutida, estructures rítmiques d'una 
obra o fragment. 

 
Amb aquest criteri d'avaluació es pretén constatar la capacitat d'encadenar diverses fórmules 
rítmiques adequades a aquest nivell amb tota precisió i dins d'un tempo establert. 
 

5. Aplicar un text a un ritme senzill o viceversa  
 

Es tracta d'avaluar amb aquest criteri la capacitat de l'alumne per a associar ritmes amb paraules 
o frases d'igual accentuació. 
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6. Identificar auditivament i interpretar canvis senzills de compàs. 
 
S'intenta verificar la capacitat de percepció auditiva i de realització pràctica de canvis de compàs 
d'unitat igual o diferent. En aquest cas solament: 
 
1) negra=negra, 
2) negra= negra amb punt,  
3) negra=blanca,  
4) corxera=corxera, i viceversa en els casos 2) i 3). 
 

7. Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 
 
Té per objecte comprovar la capacitat de l'alumne per a aplicar les seves tècniques d'entonació i 
justa d'afinació a un fragment tonal aplicant indicacions expressives presents en la partitura. De 
produir-se acompanyament instrumental aquest no reproduirà la melodia. 
 

8. Llegir internament, en un temps donat i sense verificar l'entonació, un text musical i 
reproduir-lo de memòria. 

 
Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de l'alumne per a imaginar, reproduir i memoritzar 
imatges sonores de caràcter melòdic-rítmic a partir de l'observació de la partitura. 
 

9. Identificar i entonar intervals harmònics o melòdics majors, menors o justos en un registre 
mitjà. 

 
Aquest criteri permet detectar el domini de l'interval per part de l'alumne, bé identificant 
l'interval harmònic o melòdic, bé entonant aquest últim. 
 

10. Identificar auditivament la manera (major-menor) d'una obra o fragment. 
 
Es pretén constatar la capacitat de l'alumne per a reconèixer aquest fonamental aspecte del 
llenguatge, proporcionant-li elements per a la seva audició intel·ligent. 
 

11. Reproduir models melòdics senzills, escales o concordes a partir de diferents altures. 
 
Es tracta de comprovar la destresa de l'alumne per a reproduir un mateix fet melòdic des de 
qualsevol so, mantenint correctament la intervàl·lica del model, i entenent la tonalitat com un fet 
constant. 
 

12. Improvisar estructures rítmiques sobre un fragment escoltat. 
 
Amb aquest criteri d'avaluació es pretén estimular la capacitat creativa de l'alumne aplicant 
lliurement fórmules rítmiques conegudes o no, acordant-les amb el pols i el compàs del fragment 
escoltat. 
 

13. Improvisar melodies tonals breus. 
 
Aquest criteri pretén comprovar per part de l’alumne l'assimilació dels conceptes tonals basics. 
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14. Reproduir per escrit fragments musicals escoltats. 

 
Mitjançant aquest criteri s'avalua la capacitat de l'alumne per a interioritzar i reproduir imatges 
sonores percebudes. Segons el nivell de dificultat proposat aquesta reproducció pot 
circumscriure's a aspectes rítmics o melòdic-tonals, o bé a tots dos conjuntament. 
 

15. Descriure amb posterioritat a una audició els trets característics de les obres escoltades o 
interpretades. 

 
Mitjançant aquest criteri d'avaluació es pretén comprovar la capacitat de l'alumne per a percebre 
aspectes diferents: rítmics, melòdics, modals, de carència, formals, tímbrics, etc. seleccionant 
prèviament els aspectes que els resultin més notoris. 
 

16. Improvisar individual o col·lectivament petites formes musicals partint de premisses 
relatives a diferents aspectes del llenguatge musical. 

 
Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu i la capacitat de 
seleccionar elements d'acord amb una idea i estructurar-los en una forma musical. Així mateix, es 
pretén que siguin capaços de discernir idees principals i secundàries. 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE LLENGUAJE MUSICAL INICIACIÓ. 
 
1.- OBJECTIUS 
 

Ø Adquirir i compartir vivències musicals, que permetin a l'alumne enriquir la seva relació afectiva 
amb la música a través del cant, de l'audició activa i de l'ús dels instruments. 

 
Ø Desenvolupar la coordinació motriu adequada. 

 
Ø Experimentar vivències musicals amb els companys del grup. 

 
Ø Descobrir les possibilitats de la veu i la seva correcta emissió i començar a usar-la com un recurs 

expressiu propi. 
 

Ø Exercitar la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, utilitzant els 
recursos corresponents. 

 
Ø Començar a desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 

intensitats mitjançant la relació entre el so i la seva representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió dels diferents 
paràmetres musicals. 

 
Ø Començar a desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 

formals i tímbriques servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Començar a relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de les dificultats presents en els objectius i continguts del nivell. 

 
Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la representació significativa de la Música 

 
Ø Gaudir amb la pràctica individual i en grup del Llenguatge Musical. 

 
Ø Conèixer els instruments musicals i les seves sonoritats per a després triar l’instrument que més 

els agradi. 
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2.- CONTINGUTS 
 
2.1 Ritme: 
 

Ø Percepció, identificació i interiorització del pols. 
 
Ø Percepció i identificació de l'accent. 

 
Ø Pràctica de compassos binaris, ternaris i quaternaris de subdivisió binària (2/4, 3/4 i 4/4)  

 
Ø Formules rítmiques elementals amb rodones, blanques, negres, corxeres i els seus silencis. 

 
Ø Simultaneïtat de ritmes homogenis senzills. 

 
 

 
2.2 Entonació, audició i expressió: 
 

Ø Iniciació en el coneixement del funcionament de l'aparell vocal. 
 
Ø Iniciació en el control de la respiració, emissió i articulació. 

 
Ø Pràctica melòdica auditiva i vocal. 

 
Ø Reproducció vocal memoritzada de cançons. Reproducció escrita de fragments melòdics senzills. 

 
Ø Lectura de notes amb emissió vocal del so que els correspon dins de l'escala de Do major. 

 
Ø Interpretació vocal a l'uníson de fragments senzills amb o sense text, amb o sense acompanyament 

. 
 

Ø Lectura de notes disposades horitzontalment en clau de Sol en 2ª línia 
 

Ø Reproducció d'audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu. 
 

Ø Identificació d'errors entre un fragment escrit i l'escoltat. 
 

Ø Pràctica de la lectura a vista adaptada al seu nivell. 
 
Ø Iniciació en la pràctica de la memòria musical. 

 
Ø Iniciació en la practica de la improvisació. 

 
Ø Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi. 
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Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori vocal 
que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes bàsics. 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
 
 
3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Ø Realitzar a través de la percussió instrumental i corporal estructures rítmiques. 
 

Ø Interpretar vocal i/o rítmica de peces en grafia senzilla. 
 

Ø Mantenir el pols durant períodes de silencis.  
 

Ø Reconèixer auditivament diferents instruments. 
 
 
 
 
4.- MÍNIMS EXIGIBLES 
 

Ø Interpretació vocal i/o rítmica de peces de grafia senzilla. 
 

Ø Entonació de melodies i cançons, amb i sense acompanyament. 
 

Ø Mantenir el pols durant períodes de silencis. 
 

Ø Conceptes teòrics bàsics. 
 

Ø Actitud positiva i col·laborativa en classe. 
 
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Pentagrama (vol iniciació)…….…………....….….....................….......C. Amat i A. Casanova (Ed. Boileau) 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE LLENGUAJE MUSICAL 1er CURS E.E. 
 
1.- OBJECTIUS 
 

Ø Adquirir i compartir vivències musicals en grup, que permetin a l'alumne enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició activa i de l'ús dels 
instruments. 

 
Ø Adquirir les capacitats per a una correcta emissió vocal per a la reproducció melòdica i 

interval.lica, prenent el cant com a activitat fonamental. 
 

Ø Desenvolupar la coordinació motriu adequada. 
 

Ø Educar l'oïda interna i externa. 
 

Ø Desenvolupar la memòria musical. 
 

Ø Relacionar els coneixements pràctics de lectura i escriptura amb l'instrument. 
 

Ø Gaudir amb la pràctica individual i en grup del Llenguatge Musical. 
 
 
 
2.- CONTINGUTS 
 
 2.1 Ritme: 
 

Ø Percepció i identificació i pràctica de pols i accent. 
 

Ø Compassos de 2/4, 3/4, 4/4 i iniciació a 6/8. 
 

Ø Agògica i dinàmica aplicada: p, pp, mp, f, ff, mf, rit, accel, Allegro, Andante i Adagi. 
 

Ø Claus de sol i de fa en quarta línia (iniciació). 
 

Ø Anacrusa i calderó: Pràctica. 
 

Ø Figures rítmiques: Rodona, blanca, negra, corxera i semicorxera amb els seus silencis. 
 

Ø Combinacions rítmiques en compassos simples: Blanca, negra i corxera amb punt. Síncopa. 
Corxera amb dues semicorxeres i viceversa. 

 
Ø Signes de repetició. 

 
 

 
 2.2 Entonació, audició i expressió: 
 

Ø Educació de la veu, respiració i emissió. 
 

Ø Sensibilització i pràctica auditiva i vocal de moviments melòdics. 
 

Ø Reconeixement i reproducció de temes melòdic-rítmics: ressò, imitacions. 
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Ø Manteniment dels sons (unísons en grup). 

 
Ø Reproducció de memòria de fragments melòdics i /o cançons. 

 
Ø Lectura entonada amb acompanyament. Àmbit La 3-La 5.  

 
Ø Agògica i dinàmica aplicada: p, pp, mp, f, ff, mf, reguladors, rittardando, accelerant, Allegro, 

Andante i Adagi. 
 

Ø Reproducció oral i escrita d'una melodia o cançó, coneixent anteriorment les notes. 
 

Ø Reproducció de dictats rítmics amb les dificultats treballades en el curs. 
 

Ø Reproducció de dictats melòdics amb les dificultats treballades en el curs. Àmbit: de Do 4 a Do5. 
 

Ø Correcta cal·ligrafia. 
 

Ø Reconeixement auditiu d'intervals. 
 
 
 2.3 Teoria 
 

Ø Termes bàsics de moviment. 
 

Ø Compàs i línies divisòries. 
 

Ø Compassos:2/4, 3/4, 4/4. 
 

Ø Pentagrama i línies addicionals. 
 

Ø Figures i silencis. 
 

Ø Termes bàsics de matís. 
 

Ø Lligadura, puntet i calderó. 
 

Ø To i semitò. 
 

Ø Lligadura d'unió i expressió. 
 

Ø Temps forts i febles. 
 
Ø Anacrusa 

 
Ø Canvis graduals de matisos 

 
Ø Metrònom 

 
Ø Clau de Fa en 4ª 

 
Ø Escala musical 
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Ø Notes a contratemps 
 
Ø Iniciació als intervals 

 
Ø Qualitats del so. Altura, intensitat, durada. 

 
 
3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

Ø Imitar estructures melòdiques i rítmiques breus, amb la veu, amb instruments i de manera escrita 
(com a mitjà per al desenvolupament de la memòria i de la capacitat de reproducció). 

 
Ø Realitzar a través de la percussió instrumental i corporal estructures rítmiques. 

 
Ø Interpretar vocal i/o rítmica de peces en grafia senzilla. 

 
Ø Improvisar estructures rítmic- melòdiques sobre un fragment escoltat. 

 
Ø Entonar melodies i cançons amb i sense acompanyament. 

 
Ø Mantenir el pols durant períodes de silencis per a una correcta interiorització d'aquest. 

 
Ø Reproduir per escrit fragments rítmic-melòdics escoltats. 

 
Ø Reconèixer auditivament diferents timbres. 

 
Ø Reproduir models melòdics a diferents altures. 

 
 
 
4.- MÍNIMS EXIGIBLES: 
 

Ø Interpretació vocal i/o rítmica de peces de grafia senzilla. 
 

Ø Lectura rítmica en clau de sol amb negres, corxeres i blanques. 
 

Ø Entonació de melodies i cançons, amb i sense acompanyament. 
 

Ø Mantenir el pols durant períodes de silencis parell una correcta interiorització d'aquest. 
 

Ø Conceptes teòrics bàsics: To i semitò. 
 

Ø Actitud positiva i col·laborativa en classe. 
 
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Pentagrama (vol 1)………………………..........................………………….C Amat i A. Casanova (Ed. Boileau) 
 

Ø Nous mètodes de teoria (vol 1)……………...........................……………………….....................………I. Cursá 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE LLENGUAJE MUSICAL 2n CURS E.E. 
 
1.- OBJECTIUS 
 

Ø Promoure, a través de vivències musicals en grup, la relació afectiva amb la música. 
 
Ø Establir la relació necessària entre els coneixements-destreses i actituds adquirits en etapes 

anteriors i l'estudi del llenguatge musical. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció d'intervals i melodies per a 
transformar-los en recursos expressius propis. 

 
Ø Potenciar la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, utilitzant els 

recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i intensitats 
mitjançant la relació entre el so i la seva representació gràfica. 

 
Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió dels diferents 

paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, formals i 
tímbriques servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 

 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats presents en els objectius i continguts del nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació significativa 
i la seva interpretació. 

 
 

 
 

2.- CONTINGUTS 
  
2.1 Ritme: 
 

Ø Percepció, identificació i interiorització del pols. 
 
Ø Percepció, identificació i interiorització de l'accent. 

 
 
Ø Reconeixement i pràctica de compassos binaris, ternaris i quaternaris de subdivisió binària (2/4, 

3/4, 4/4 i 3/8) i binaris de subdivisió ternària (6/8). 
 
Ø Formules rítmiques elementals amb rodones, blanques, negres, corxeres i semicorxeres i els seus 

silencis. 
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Ø Simultaneïtat de ritmes homogenis senzills. 

 
Ø Pràctica de matisos dinàmics i termes de moviment senzills. 

 
Ø Pràctica, identificació i coneixement de grups de valoració especial continguts en un pols (treset i 

doset). 
 

Ø Pràctica, identificació i coneixement de signes que modifiquen la durada (punt, lligadura i calderó). 
 

Ø Pràctica, identificació i coneixement de figures rítmiques característiques (síncopa, anacrusi, 
contratemps). 

 
Ø Pràctica i identificació de canvis de compàs amb equivalències premo=pols. 

 
 
 
2.2 Entonació, audició i expressió: 
 

Ø Educació de la veu. 
 
Ø Respiració, emissió, articulació. 

 
Ø Qualitats del so: to, intensitat, timbre i durada. 

 
Ø Sensibilització i pràctica melòdica tant auditiva com vocal. 

 
Ø Reproducció memoritzada vocal i escrita de fragments melòdics i cançons. 
Ø Lectura de notes amb emissió vocal del so que els correspon dins de les tonalitats amb fins a una 

alteració en l'armadura. 
 
Ø Claus de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Reconeixement auditiu i reproducció vocal d'intervals melòdics simples- majors, menors i justos-, 

dins de les tonalitats amb fins a una alteració en l'armadura. 
 

Ø Interpretació vocal a l'uníson i a dues veus d'obres adequades al nivell amb o sense text, amb o 
sense acompanyament. 

 
Ø Lectura de notes en clau de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Percepció i identificació d'escales i alteracions. 

 
Ø Sensibilització, identificació i reconeixement d'elements bàsics, harmònics i formals, amb 

dificultat adequada al nivell (tonalitat bimodal, frases, ordenacions formals: repeticions). 
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Ø Reproducció d'audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de les 
tonalitats amb fins a una alteració en l'armadura. 

 
Ø Identificació d'errors o diferències entre un fragment escrit i l'escoltat. 

 
Ø Identificació, coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió. 

 
Ø Utilització improvisada dels elements del llenguatge musical amb o sense proposta prèvia. 

 
Ø Continuació del desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 

 
Ø Pràctica de lectura a vista i la improvisació 

 
Ø Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical. 

 
Ø Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi. 

 
Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori vocal 

que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
 
 
2.3 Teoria: 
 

Ø Compassos simples (2/4-3/4-4/4) i compostos (3/8 - 6/8 – 9/8 – 12/8) 
 
Ø Signes de repetició 

 
Ø Tempo.Termes que modifiquen el tempo 

 
Ø Síncopes i nota a contratemps: molt llarga, llarga, breu i molt breu, regulars i irregulars. Nota 

partida. 
 

Ø Doset 
 
Ø Alteracions 

 
Ø Tonalitat i graus d’ una escala 

 
Ø Intervals 

 
Ø Acords 
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Ø Coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió; termes agògiques i 

dinàmics; termes d'accentuació i articulació. 
 

Ø Estudi de les claus de sol en segona línia, fa en quarta línia. 
 
 
 
3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

Ø Imitar estructures melòdiques i rítmiques breus amb la veu i/o amb la percussió. 
 
Ø Reconèixer auditivament el pols d'una obra o fragment: mantenir aquest pols durant períodes de 

silenci, així com reconèixer l'accent periòdic. 
 

Ø Interpretar estructures rítmiques d'una obra o fragment, bé sigui vocal, instrumentalment o de 
forma percutida. 

 
Ø Aplicar un text a un ritme senzill i viceversa. 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Pràctica d'intervals melòdics i harmònics majors, menors o justos. 

 
Ø Identificar auditivament la manera major o menor d'una obra o fragment. 

 
Ø Reproduir models melòdics senzills, a partir de diferents altures. 

 
Ø Reproduir per escrit fragments musicals escoltats, referint-se a aspectes rítmics i/o melòdic. 

 
Ø Identificar amb posterioritat a una audició els trets característics (rítmics, melòdics i modals) de 

les obres escoltades o interpretades. 
 

Ø Improvisar estructures melòdiques i/o rítmiques sobre un fragment escoltat. 
 

Ø Improvisar individual o col·lectivament petites formes musicals, partint de premisses clares i 
senzilles. 

 
Ø Identificar auditivament i interpretar canvis senzills de compàs. 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Llegir internament, en un temps donat i sense verificar l'entonació, un text musical i reproduir-lo 

de memòria. 
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4.- MÍNIMS EXIGIBLES 
 
Ritme 
 

Ø Mesurar compassos de 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 i 6/8. 
 
Ø Demostrar un suficient nivell de comprensió i execució de les fórmules rítmiques elementals amb: 

Rodones, blanques, negres, corxeres i semicorxeres i els seus silencis. 
 

Ø Treset i doset. 
 

Ø Punt, lligadura i calderó. 
 

Ø Síncopes i contratemps. 
 
 
Entonació i audició 
 

Ø Llegir i entonar notes dins de les tonalitats amb fins a una alteració en l'armadura en clau de Sol 
en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Ser capaç d'entonar melodies que continguin intervals melòdics simples (majors, menors i justos), 

dins de les tonalitats amb fins a una alteració en l'armadura. 
 

Ø Reproduir per escrit audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de les 
tonalitats amb fins a una alteració en l'armadura. 

 
Ø Llegir amb suficient fluïdesa notes disposades horitzontal i verticalment en clau de Sol en 2a i Fa 

en 4a. 
 

Ø Ser capaç d'entonar a 1a vista melodies amb els continguts anteriors. 
 
 
Teoria 
 

Ø Aprovar amb un 5 sobre 10 un examen amb els continguts teòrics del curs. 
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Pentagrama (vol 2)………………………............…………..............……….C Amat i A. Casanova (Ed. Boileau) 
 

Ø Nous mètodes de teoria (vol 2)……………...........…................…………………….....................………I. Cursá 
 
Ø Ritme i lectura (vol1)..........................................................................................E. Lopez de Arenosa 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE LLENGUAJE MUSICAL 3r CURS E.E. 
 
1.- OBJECTIUS 
 

Ø Enriquir la relació afectiva amb la música a través del moviment, del cant i de la pràctica 
instrumental. 

 
Ø Raonar i afermar els coneixements destreses i actituds adquirits en etapes anteriors i l'estudi 

actual del llenguatge musical. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i discriminació 
d'intervals i melodies, per a transformar-los en recursos expressius propis. 

 
Ø Potenciar la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, utilitzant els 

recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i intensitats, així 
com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i agògicas, mitjançant la relació 
entre el so i la seva representació gràfica. 

 
Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió dels diferents 

paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, formals i 
tímbriques servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 

 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats presents en els objectius i continguts del nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació significativa 
i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement d'aquest. 

 
 
2.- CONTINGUTS 
 
2.1 Ritme: 
 

Ø Percepció, identificació i interiorització del pols. 
 
Ø Percepció, identificació i interiorització de l'accent. 

 
Ø Reconeixement i pràctica de compassos binaris, ternaris i quaternaris de subdivisió binària (2/4, 

3/4, 4/4, 2/8 i 3/8) i binaris i ternaris de subdivisió ternària (6/8 i 9/8). 
 

Ø Formules rítmiques amb rodones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres i fuses i els seus 
silencis. 

 



 

35 

Ø Simultaneïtat de ritmes homogenis. 
 

Ø Tempo i agògica. 
 

Ø Pràctica, identificació i coneixement de grups de valoració especial continguts en un pols (treset, 
doset, seisillo i quatret). 

 
Ø Pràctica, identificació i coneixement de signes que modifiquen la durada (punt, lligadura i calder). 

 
Ø Pràctica, identificació i coneixement de figures rítmiques característiques (sincopa, anacrusi i 

contratemps). 
 

Ø Pràctica i identificació de canvis de compàs amb equivalències premo=pols o figura=figura. 
 
 
 
2.2 Entonació, audició i expressió: 
 

Ø Educació de la veu. 
 
Ø Respiració, emissió, articulació. 

 
Ø So: to, intensitat, timbre, durada, afinació determinada i indeterminada. 

 
Ø Sensibilització i pràctica melòdica tant auditiva com vocal. 

 
Ø Reproducció memoritzada vocal i escrita de fragments melòdics i cançons. 

 
Ø Lectura de notes amb emissió vocal del so que els correspon dins de tonalitats amb fins a dues 

alteracions en l'armadura. 
 
Ø Claus de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Reconeixement auditiu i reproducció vocal d'intervals melòdics simples- majors, menors i justos 

dins de tonalitats amb fins a dues alteracions en l'armadura. 
 

 
Ø Iniciació en el reconeixement auditiu d'intervals harmònics, majors, menors i justos. 

 
Ø Interpretació vocal a l'uníson i a dues veus d'obres adequades al nivell amb o sense text, amb o 

sense acompanyament. 
 

Ø Lectura de notes disposades horitzontal i verticalment en clau de Sol en 2a i Fa en 4a. 
 

Ø Percepció i identificació de graus i funcions tonals, escales, alteracions. 
 

 
Ø Sensibilització, identificació i reconeixement d'elements bàsics, harmònics i formals, amb dificultat 

adequada al nivell (tonalitat bimodal, frases, ordenacions formals: repeticions i imitacions). 
 
Ø Reproducció d'audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de tonalitats 

amb fins a dues alteracions en l'armadura. 
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Ø Identificació d'errors o diferències entre un fragment escrit i l'escoltat. 

 
Ø Identificació, coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió. 

 
Ø Utilització improvisada dels elements del llenguatge musical amb o sense proposta prèvia. 

 
Ø Continuació del desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 
 
Ø Pràctica de lectura a vista 

 
Ø Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical. 

 
Ø Pràctica de la improvisació. 

 
Ø Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi. 

 
Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori vocal 

que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes. 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
 
 
 
2.3 Teoria: 
 

Ø Intervals melòdics en les següents espècies: majors, menors, justos, augmentats i disminuïts. 
 

Ø Inversió d'intervals simples. 
 

Ø Quatrillo i seisillo 
 
Ø Tonalitats 

 
Ø Tons relatius 

 
Ø Graus tonals i modals 

 
Ø Modulació 

 
Ø Coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió; termes agògiques i 

dinàmics; termes d'accentuació i articulació. 
 

Ø Estudi de les claus de sol en segona línia, fa en quarta línia, do en tercera i quarta línia. 
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3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

Ø Imitar estructures melòdiques i rítmiques breus amb la veu i/o amb la percussió. 
 
Ø Reconèixer auditivament el pols d'una obra o fragment: mantenir aquest pols durant períodes de 

silenci, així com reconèixer l'accent periòdic. 
 

Ø Interpretar estructures rítmiques d'una obra o fragment, bé sigui vocal, instrumentalment o de 
forma percutida. 

 
Ø Aplicar un text a un ritme senzill viceversa. 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Identificar intervals melòdics i harmònics majors, menors o justos. Pràctica d'entonació dels 

intervals melòdics i dels harmònics. 
 

Ø Identificar auditivament la manera major o menor d'una obra o fragment.  
 
Ø Reproduir models melòdics senzills i escales a partir de diferents altures. 

 
Ø Reproduir per escrit fragments musicals escoltats, referint-se a aspectes rítmics i/o melòdic-tonals. 

 
Ø Identificar amb posterioritat a una audició els trets característics (rítmics, melòdics, modals, 

tímbrics, etc...) de les obres escoltades o interpretades. 
 

Ø Improvisar estructures melòdiques i/o rítmiques sobre un fragment escoltat. 
 

Ø Improvisar individual o col·lectivament petites formes musicals, partint de premisses senzilles i 
clares relatives a diferents aspectes del llenguatge musical. 

 
Ø Identificar auditivament i interpretar canvis senzills de compàs. 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Llegir internament, en un temps donat i sense verificar l'entonació, un text musical i reproduir-lo 

de memòria. 
 
 
 
4.- MÍNIMS EXIGIBLES 
 
Ritme 
 

Ø Mesurar compassos de 2/4, 3/4, 4/4, 2/8, 3/8, 6/8 i 9/8. 
 
Ø Demostrar un suficient nivell de comprensió i execució de les fórmules rítmiques elementals amb: 

Rodones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres i fuses i els seus silencis.  
 

Ø Treset, doset, seisillo, quatret continguts en un temps. 
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Ø Punt, lligadura i calderó. 
 

Ø Síncopa, anacrusi i contratemps. 
 
 

  
Entonació, audició i expressió 
 

Ø Llegir i entonar notes dins de les tonalitats amb fins a dues alteracions en l'armadura en clau de 
Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Ser capaç d'entonar melodies que continguin intervals melòdics simples (majors, menors i justos), 

dins de les tonalitats amb fins a dues alteracions en l'armadura. 
 

Ø Reproduir per escrit audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de les 
tonalitats amb fins a dues alteracions en l'armadura. 

 
Ø Llegir amb suficient fluïdesa notes disposades horitzontal i verticalment en clau de Sol en 2a i Fa 

en 4a. 
 

Ø Ser capaç d'entonar a 1a vista melodies amb els continguts anteriors. 
 

 
Ø Percepció i identificació de graus i funcions tonals, escales, alteracions. 

 
 
 
Teoria 
 

Ø Aprovar amb un 5 sobre 10 un examen amb els continguts teòrics del curs. 
 
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFIA 
 
 

Ø Pentagrama (vol 3)………………………............…………..............……….C Amat i A. Casanova (Ed. Boileau) 
 

Ø Nous mètodes de teoria (vol 3)……………...........………………................……….....................………I. Cursá 
 

Ø Ritme i lectura (vol1)..........................................................................................E. Lopez de Arenosa 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE LLENGUAJE MUSICAL 4rt CURS E.E. 
 
1.- OBJECTIUS 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys del grup, per a enriquir la seva relació afectiva 
amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica instrumental. 

 
Ø Establir la relació necessària entre els coneixements-destreses i actituds- adquirits en etapes 

anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i discriminació 
d'intervals i melodies, fins a transformar-los en recursos expressius propis. 

 
Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, utilitzant els 

recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i intensitats, així 
com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i agògiques, mitjançant la relació 
entre el so i la seva representació gràfica. 

 
Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió dels diferents 

paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, formals i 
tímbriques servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 

 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats presents en els objectius i continguts del nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació significativa 
i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement d'aquest. 

 
 
 
2.- CONTINGUTS 
 
2.1 Ritme: 
 

Ø Percepció, identificació i interiorització del pols. 
 

Ø Percepció, identificació i interiorització de l'accent. 
 

Ø Reconeixement i pràctica de compassos binaris, ternaris i quaternaris de subdivisió binària (2/4, 
3/4, 4/4-compasillo-, 2/8, 3/8 i 2/2-compasillo partit- i binaris, ternaris i quaternaris de subdivisió 
ternària (6/8, 9/8 i 12/8). 
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Ø Formules rítmiques amb rodones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres i fuses i els seus 
silencis. 

 
Ø Simultaneïtat de ritmes homogenis. 

 
Ø Tempo i agògica. 

 
Ø Pràctica, identificació i coneixement de grups de valoració especial continguts en un pols (tresillo, 

doset, seisillo, quatret, cinquillo i septillo). 
 

Ø Pràctica, identificació i coneixement de signes que modifiquen la durada (punt, doble punt, 
lligadura i calderó). 

 
Ø Pràctica, identificació i coneixement de figures rítmiques característiques (sincopa, anacrusi i 

contratemps). 
 

Ø Pràctica i identificació de canvis de compàs amb equivalències premo=pols o figura=figura. 
 

 
 

2.2 Entonació, audició i expressió: 
 

Ø Educació de la veu. 
 
Ø Respiració, emissió, articulació. 

 
Ø So: to, intensitat, timbre, durada, afinació determinada i indeterminada. 

 
Ø Sensibilització i pràctica melòdica tant auditiva com vocal. 

 
Ø Reproducció memoritzada vocal i escrita de fragments melòdics i cançons. 

 
Ø Lectura de notes amb emissió vocal del so que els correspon dins de tonalitats amb fins a quatre 

alteracions en l'armadura. 
 
Ø Claus de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Reconeixement auditiu i reproducció vocal d'intervals melòdics simples (majors, menors, justos, 

augmentats i disminuïts) dins del concepte tonal. 
 

Ø Reconeixement auditiu i reproducció vocal d'intervals melòdics simples (majors, menors, justos) 
fora del concepte tonal. 

 
Ø Reconeixement auditiu d'intervals harmònics, majors, menors i justos. 

 
Ø Interpretació vocal a l'uníson i a dues veus d'obres adequades al nivell amb o sense text, amb o 

sense acompanyament. 
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Ø Lectura de notes disposades horitzontal i verticalment en clau de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Iniciació a l'estudi de les claus de Do en 3a i Do en 4a. 

 
Ø Percepció i identificació de graus i funcions tonals, escales, alteracions. 

 
Ø Sensibilització, identificació i reconeixement d'elements bàsics, harmònics i formals, amb dificultat 

adequada al nivell (tonalitat bimodal, modulacions, cadències, frases, ordenacions formals: 
repeticions, imitacions, variacions, contrast). 

 
Ø Reproducció d'audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de tonalitats 

amb fins a dues alteracions en l'armadura. 
 

Ø Identificació d'errors o diferències entre un fragment escrit i l'escoltat. 
 

Ø Identificació, coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió. 
 

Ø Utilització improvisada dels elements del llenguatge musical amb o sense proposta prèvia. 
 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 

 
Ø Pràctica de lectura a vista 

 
Ø Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical. 

 
Ø Pràctica de la improvisació. 

 
Ø Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi. 

 
Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori vocal 

que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
 
2.3 Teoria: 
 

Ø Síncopes i nota a contratemps: molt llarga, llarga, breu i molt breu, regulars i irregulars. Nota 
partida. 

 
Ø Intervals melòdics en les següents espècies: majors, menors, justos, augmentats i disminuïts. 
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Ø Inversió d'intervals simples. 

 
Ø Intervals harmònics: consonàncies perfectes, consonàncies imperfectes, dissonàncies absolutes, 

dissonàncies condicionals o aparents i intervals harmònics neutres o semiconsonàncies. 
 

Ø Formació de acords perfecte majors, perfecte menors i setena de dominant i inversions. 
 

Ø Quadre general de compassos regulars, simples i compostos. 
 

Ø Coneixement de les figures antigues (en ús), com la màxima, breu i quadrada. 
 
Ø Tonalitats majors i menors fins a set alteracions en l'armadura. 

 
Ø Formació d'escales diatòniques, majors en les seves quatre formes tradicionals (alterant el sisè i 

setè grau); formació d'escales diatòniques menors, en les seves quatre formes tradicionals 
(natural, melòdica, harmònica i dòrica). 

 
Ø Tonalitats veïnes, identificació dels graus tonals. 

 
Ø Coneixement i interpretació dels termes i signes que afecten l'expressió; termes agògiques i 

dinàmics; termes d'accentuació i articulació. 
 

Ø Estudi de les claus de sol en segona línia, fa en quarta línia, do en segona i primera línia. 
 

Ø Signes de repetició i abreviació, 8a alta i 8a baixa. 
 

Ø Grups de valoració especial amb figures iguals i desiguals continguts en un pols. 
 

Ø Anàlisi d'elements bàsics, harmònics i formals (frases, cadències, modulacions) amb dificultat 
adequada al nivell. 

 
Ø Iniciació al anàlisis musical 

 
Ø Notes de floreo 

 
Ø Equivalències 

 
Ø Doble i triple puntilló 

 
Ø Enharmonies 
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3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

Ø Imitar estructures melòdiques i rítmiques breus amb la veu i/o amb la percussió. 
 
Ø Reconèixer auditivament el pols d'una obra o fragment: mantenir aquest pols durant períodes de 

silenci, així com reconèixer l'accent periòdic. 
 

Ø Interpretar estructures rítmiques d'una obra o fragment, bé sigui vocal, instrumentalment o de 
forma percutida. 

 
Ø Aplicar un text a un ritme senzill viceversa. 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Identificar intervals melòdics i harmònics majors, menors o justos. Pràctica d'entonació dels 

intervals melòdics i dels harmònics partint d'un so donat. 
 

Ø Identificar auditivament la manera major o menor d'una obra o fragment. 
 

Ø Reproduir models melòdics senzills, escales o concordes a partir de diferents altures. 
 

Ø Reproduir per escrit fragments musicals escoltats, referint-se a aspectes rítmics i/o melòdic-tonals. 
 

Ø Identificar amb posterioritat a una audició els trets característics (rítmics, melòdics, modals, 
cadencials, formals, tímbrics, etc...) de les obres escoltades o interpretades. 

Ø Improvisar estructures melòdiques i/o rítmiques sobre un fragment escoltat. Es pretén comprovar 
la capacitat creativa de l'alumne. 

 
Ø Improvisar individual o col·lectivament petites formes musicals, partint de premisses relatives a 

diferents aspectes del llenguatge musical. 
 

Ø Identificar auditivament i interpretar canvis senzills de compàs.  
 
1) Negra=negra,  
2) negra=negra amb punt,  
3) negra=blanca,  
4) corxera=corxera, i viceversa en els casos 2) i 3). 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Llegir internament, en un temps donat i sense verificar l'entonació, un text musical i reproduir-lo 

de memòria. 
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4.- MÍNIMS EXIGIBLES 
 
Ritme 

Ø Mesurar compassos de 2/4, 3/4, 4/4, 2/8, 3/8, 2/2, 6/8, 9/8 i 12/8. 
 
Ø Demostrar un suficient nivell de comprensió i execució de les fórmules rítmiques elementals amb: 

Rodones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres i fuses i els seus silencis. 
 

Ø Tresillo, doset, seisillo, quatret, cinquillo i septillo continguts en un temps. 
 

Ø Punt, lligadura i calderó. 
 

Ø Síncopa, anacrusa i contratemps. 
 
 
 
Entonació, audició i expressió 
 

Ø Llegir i entonar notes dins de les tonalitats amb fins a quatre alteracions en l'armadura en clau de 
Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Ser capaç d'entonar melodies que continguin intervals melòdics simples (majors, menors i justos), 

dins de les tonalitats amb fins a quatre alteracions en l'armadura. 
 
Ø Reproduir per escrit audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de les 

tonalitats amb fins a dues alteracions en l'armadura. 
 
Ø Llegir amb suficient fluïdesa en clau de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Ser capaç d'entonar a 1a vista melodies amb els continguts anteriors. 

 
Ø Percepció i identificació de graus i funcions tonals, escales, alteracions 

 
 
Teoria 
 

Ø Aprovar amb un 5 sobre 10 un examen amb els continguts teòrics del curs. 
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Pentagrama (vol 4)………………………............……..............…………….C Amat i A. Casanova (Ed. Boileau) 
 

Ø Nous mètodes de teoria (vol 4)……………...........…................…………………….....................………I. Cursá 
 

Ø Ritme i lectura (vol2)..........................................................................................E. Lopez de Arenosa 
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CURS MANTENIMENT 
 
1.- OBJECTIUS 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els altres elements del grup, que li permeti enriquir la seva 
relació afectiva amb la música a través del cant i de la participació en grup. 

 
Ø Conèixer els elements del Llenguatge musical i la seva evolució històrica, per a relacionar-los amb 

les obres musicals dins del seu temps i la seva circumstància. 
 

Ø Interpretar correctament els símbols gràfics corresponents al llenguatge musical convencional. 
 

Ø Utilitzar la dissociació motriu i auditiva necessàries escoltar i sentir amb independència 
desenvolupaments rítmics o melòdics simultanis. 

 
Ø Desenvolupar les funcions psicomotrius per a aconseguir la correcta interiorització del pols i accent 

i per a aconseguir el major grau de coordinació, de control del ritme i de capacitat i qualitat 
interpretativa. 

 
Ø Reconèixer i representar gràficament obres, fragments musicals a una veu i experimentar 

mitjançant l'audició concordes progressius i melodies a dues o més veus. 
 

Ø Reconèixer a través de l'audició i de la lectura estructures melòdiques, rítmiques i harmòniques 
així com diferenciar tímbricament els diferents instruments. 

 
Ø Utilitzar els coneixements sobre el llenguatge musical per a afermar i desenvolupar hàbits d'estudi 

que propiciïn una interpretació conscient. 
 

Ø Improvisar de manera lliure o bé amb pautes harmòniques, melòdiques o rítmiques prefixades. 
 
 
2.- CONTINGUTS 
 
2.1 Ritme: 
 

Ø Repàs dels continguts rítmics corresponents a les EE.BB. de música. 
 
Ø Doble punt. 

 
Ø Canvis de compàs amb qualsevol equivalència entre compassos de parts iguals amb exercicis 

senzills en l'equivalència corxera igual a corxera entre subdivisió binària i ternària 
 

Ø Compassos dispars. 
 

Ø Polirrítmies senzilles percutides amb independència de totes dues mans. 
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Ø Improvisacions rítmiques lliures o amb esquemes prefixats de manera conjunta tota la classe. 

 
Ø Compassos d'amalgama. 

 
Ø Percussió de ritmes diferents amb mans separades i ajuntant les dues mans. 

 
Ø Improvisacions rítmiques lliures o amb esquemes prefixats de manera individualitzada. 

 
Ø Compassos característics. Zortzico, petenera. 

 
 
 
2.2 Entonació, audició i expressió: 
 

Ø Els quatre tipus d'escala diatònica menor. 
 
Ø Els quatre tipus d'escala diatònica major. 

 
Ø Entonació intervàl·lica. Tots els intervals simples. 

 
Ø Melodies a diverses veus. que continguin la intervàl·lica estudiada. 

 
Ø Improvisacions lliures o sobre una estructura harmònica donada. 

 
Ø Cadència perfecta autèntica i plagal. 

 
Ø Construcció de concordes de tres sons en les escales major i menor naturals. 

 
Ø Concordes de 7a de dominant en estat fonamental, en diferents tonalitats. 
Ø Intervals harmònics. 

 
Ø Pentàfona diatònica. 

 
Ø Entonació intervàl·lica. Tots els intervals simples. 

 
 
 
2.3 Teoria: 
 

Ø Claus: Sol en segona, Fa en quarta i Do en tercera. 
 
Ø Maneres eclesiàstiques. Naturals i transportats. 

 
Ø Origen del nom de les notes, el pentagrama i les claus. 

 
Ø Acords de tres sons i el seu xifratge (estat fonamental) 
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Ø Acords de 7a de dominant, 

 
Ø Formes musicals binàries i ternàries, va rondar i tema amb variacions. 

 
Ø Cadència imperfecta, autentica , plagal, semicadència. 

 
Ø Acords tríada en les escales major i menor naturals a més de l'escala harmònica menor. 

 
Ø Sota xifratge. 

 
Ø Consonàncies i dissonàncies. 

 
Ø Modes grecs. 

 
Ø Modes eclesiàstics. 

 
Ø Evolució de la notació. 

 
Ø Principals termes musicals en els diferents idiomes. 

 
Ø Escala pentàfona. 

 
Ø Acords de 7a de dominant i les seves inversions. 

 
Ø Notes d'adorn. Apoyatura, mordents d'una i dues notes, semitrinats i grupetos. Signes bàsics i 

interpretacions generals. 
 

Ø Acords de 7a de dominant, de sensible i disminuïda. 
 
Ø Xifratge Americà 

 
 
 
3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

Ø Imitar estructures melòdiques i rítmiques breus amb la veu i/o amb la percussió. 
 
Ø Reconèixer auditivament el pols d'una obra o fragment: mantenir aquest pols durant períodes de 

silenci, així com reconèixer l'accent periòdic. 
 

Ø Interpretar estructures rítmiques d'una obra o fragment, bé sigui vocal, instrumentalment o de 
forma percutida. 

 
Ø Aplicar un text a un ritme senzill viceversa. 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 
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Ø Identificar intervals melòdics i harmònics majors, menors o justos. Pràctica d'entonació dels 

intervals melòdics i dels harmònics partint d'un so donat. 
 

Ø Identificar auditivament la manera major o menor d'una obra o fragment. 
 

Ø Reproduir models melòdics senzills, escales o concordes a partir de diferents altures. 
 

Ø Reproduir per escrit fragments musicals escoltats, referint-se a aspectes rítmics i/o melòdic-tonals. 
 

Ø Identificar amb posterioritat a una audició els trets característics (rítmics, melòdics, modals, 
cadencials, formals, tímbrics, etc...) de les obres escoltades o interpretades. 

Ø Improvisar estructures melòdiques i/o rítmiques sobre un fragment escoltat. Es pretén comprovar 
la capacitat creativa de l'alumne. 

 
Ø Improvisar individual o col·lectivament petites formes musicals, partint de premisses relatives a 

diferents aspectes del llenguatge musical. 
 

Ø Identificar auditivament i interpretar canvis senzills de compàs.  
 
1) Negra=negra,  
2) negra=negra amb punt,  
3) negra=blanca,  
4) corxera=corxera, i viceversa en els casos 2) i 3). 

 
Ø Entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament. 

 
Ø Llegir internament, en un temps donat i sense verificar l'entonació, un text musical i reproduir-lo 

de memòria. 
 

 
 
4.- MÍNIMS EXIGIBLES 
 
Ritme 
 

Ø Mesurar compassos de 2/4, 3/4, 4/4, 2/8, 3/8, 2/2, 6/8, 9/8 i 12/8. 
 
Ø Demostrar suficient nivell de comprensió i execució de les fórmules rítmiques elementals amb: 

Rodones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres i fuses i els seus silencis. 
 

Ø Tresillo, doset, seisillo, quatret, cinquillo i septillo continguts en un temps. 
 

Ø Síncopa, anacrusa i contratemps. 
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Entonació, audició i expressió 
 

Ø Llegir i entonar notes dins de les tonalitats amb fins a quatre alteracions en l'armadura en clau de 
Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Ser capaç d'entonar melodies que continguin intervals melòdics simples (majors, menors i justos), 

dins de les tonalitats amb fins a quatre alteracions en l'armadura. 
 
Ø Reproduir per escrit audicions rítmiques, melòdiques i rítmic-melòdiques a una veu dins de les 

tonalitats amb fins a dues alteracions en l'armadura. 
 
Ø Llegir amb suficient fluïdesa en clau de Sol en 2a i Fa en 4a. 

 
Ø Ser capaç d'entonar a 1a vista melodies amb els continguts anteriors. 

 
Ø Percepció i identificació de graus i funcions tonals, escales, alteracions 

 
 
Teoria 
 

Ø Aprovar amb un 5 sobre 10 un examen amb els continguts teòrics del curs. 
 
 
5.- BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Pentagrama (vol 4)………………………..........................………………….C Amat i A. Casanova (Ed. Boileau) 
 

Ø Accès a grau professional……………...........……………..............………….................................………A. Ortí 
 

Ø Ritme i lectura (vol1)..........................................................................................E. Lopez de Arenosa 
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PROGRAMACIÓ DE LA FLAUTA 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 
aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 
instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 

 
7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 
crític de l’alumnat. 

 
9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 
regulades en este decret. 

 
11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 

 
12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis reglats 
de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 
educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió. 
 

2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 
música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l’assignatura adequada per a cada curs  

 
CURS D'INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Iniciar-se en el coneixement de les característiques de l'instrument i les seves 
possibilitats sonores. 

Ø Adoptar una postura corporal adequada respecte a l'instrument. 
Ø Interioritzar la forma correcta de la respiració per a la interpretació. 
Ø Començar a desenvolupar una sensibilitat auditiva que permeti la millora de la qualitat 

sonora.  
Ø Produir un so ben emès de les notes de la primera octava de la flauta.  
Ø Crear un hàbit d'estudi de l'instrument. 
Ø Iniciar-se en la interpretació de petites obres i cançons.  
Ø Iniciar-se en la coordinació, independència, simultaneïtat i sincronització dels diversos 

elements: dits, mans, braços, respiració, etc.  
 

 
CONTINGUTS 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument. 
Ø Exercicis rítmics i de control de so amb el filtre. 
Ø Coneixement de l’instrument 
Ø Posició del cos i de les mans. 
Ø Digitacions elementals 
Ø Notes llargues per a treballar l’emissió i la qualitat del so. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Iniciació a la Flauta (Vol.I)………………............................................................……Trevor Wye. 
Ø Escoltar, llegir & tocar 1…………………......................………….Matthijs Broers i Jaap Kastelein. 
Ø La flauta Clàssica (Vol.1…………………........................………… de René le roy i Henri Classens.  
Ø Cançons més actuals de diferents estils (Disney, bandes sonores, pop,etc.) 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS  
 

Ø Adoptar una postura corporal adequada respecte a l'instrument. 
Ø Interioritzar la forma correcta de la respiració per a la interpretació. 
Ø Desenvolupar una sensibilitat auditiva que permeti la millora de la qualitat sonora. 
Ø Iniciar-se en la interpretació d'obres de diferents estils. 
Ø Desenvolupar el coneixement de les característiques de l'instrument i les seves 

possibilitats sonores de les exigències del nivell. 
Ø Construir escales de fins a una alteració, tant majors com menors. 
Ø Produir un so amb la qualitat suficient que permeti emprar diferents matisos. 
Ø Començar a demostrar un cert grau de desenvolupament tècnic. 
Ø Iniciació a les diverses maneres d'atac i articulació digital; legato i stacatto. 
Ø Produir un so ben emès de les notes de les dues primeres octaves de la flauta. 

 
CONTINGUTS 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument. 
Ø Coneixement de l’instrument 
Ø Posició del cos i de les mans. 
Ø Digitacions elementals 
Ø Iniciació a l’articulació 
Ø Notes llargues per a treballar l’emissió i la qualitat del so. 
Ø Desenvolupament de la memòria i la lectura a primera vista. 
Ø Escala cromàtica fins Do3 
Ø Escales de fins a una alteració: Do M, La m, Fa M, Re m, Sol M, Mi m 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

Ø 17 exercicis diaris per a la Flauta...............................................................Taffanel i Gaubert. 
Ø Teoria i pràctica (vols, 1, 3, 4, 5)..........................................................................Trevor Wye. 
Ø 12 estudis Op.33.................................................................................................Ernst Köhler 
Ø Flautissim (Vol.1) 
Ø Altés (Vol.III)..........................................................................................Rev. D'Antonio Arias 

 
 
OBRES 

Ø Siciliana.....................................................................................................................G.Fauré 
Ø Andante en Do M.......................................................................................................Mozart 
Ø Sonata nº4..................................................................................................................Vivaldi 
Ø El petit negre............................................................................................................Debussy 
Ø Cançons més actuals de diferents estils (Disney, bandes sonores, pop,etc.) 
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS  
 

Ø Diferenciar entre una correcta o incorrecta respiració. 
Ø Millorar la formació de l'embocadura. 
Ø Interpretar un repertori bàsic integrat per obres de diferents èpoques i estils. 
Ø Desenvolupar el coneixement de les característiques de l'instrument i les seves 

possibilitats sonores de les exigències del nivell. 
Ø Produir un so amb la qualitat suficient que permeti emprar diferents matisos. 
Ø Construir escales de fins a 3 alteracions, tant majors com menors. 
Ø Adoptar una postura corporal adequada respecte a l'instrument. 
Ø Control del so: atac, manteniment, cessament, regularitat i gradació rítmica i dinàmica. 
Ø Desenvolupament de seqüències de petits motius melòdics en aquestes tonalitats. 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i articulació digital: legato, stacatto, etc. 
Ø Distingir com a mínim els matisos fort i piano i intentar utilitzar-los, així com les 

articulacions picat i lligat. 
Ø Desenvolupament, coordinació, independència i sincronització dels diversos elements 

articulatoris. 
Ø Desenvolupar la memòria i la lectura a primera vista. 
Ø Saber distingir l'afinació d'un so quan aquesta alt o baix respecte a un de referència. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament general dels conceptes del primer curs. 
Ø Iniciació al registre agut. 
Ø Iniciació a la dinàmica. 
Ø Afinació, conceptes bàsics. 
Ø Lectura a primera vista. 
Ø Estudis i petites cançons a solo i en conjunt. 
Ø L'escala cromàtica. 
Ø Pràctica de l'afinació. 
Ø Iniciació a l'homogeneïtat tímbrica. 
Ø Escales de fins a 3 alteracions, majors i menors. 
Ø Articulació aplicada a les escales. 
Ø Lectura a primera vista.  
Ø Estudis i cançons  
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø 17 exercicis diaris......................................................................................Taffanel i Gaubert. 
Ø L’art de la sonorité..........................................................................................Marcel Moyse. 
Ø Falutissim (Vol.2) 
Ø Altés (Vol.III)..........................................................................................Rev. D'Antonio Arias 

 
 
OBRES 
 

Ø Fantasia..................................................................................................................Telemann 
Ø Sonata (a triar)............................................................................................................Mozart 
Ø Concert (a triar)...........................................................................................................Vivaldi 
Ø Solos d'orquestra 
Ø Concert en Sol M........................................................................................................Stamitz 
Ø Cançons més actuals de diferents estils (Disney, bandes sonores, pop,etc.) 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
 
OBJECTIUS  
 

Ø Interpretar un repertori bàsic integrat per obres de diferents èpoques i estils. 
Ø Desenvolupar el coneixement de les característiques de l'instrument i les seves 

possibilitats sonores de les exigències del nivell. 
Ø Produir un so amb la qualitat suficient que permeti emprar diferents matisos. 
Ø Adoptar una postura corporal adequada respecte a l'instrument. 
Ø Control del so: atac, manteniment, cessament, regularitat i gradació rítmica i dinàmica. 
Ø Desenvolupament de seqüències de petits motius melòdics en aquestes tonalitats. 
Ø Utilitzar dinàmiques i altres efectes. 
Ø Desenvolupament, coordinació, independència i sincronització dels diversos elements 

articulatoris. 
Ø Desenvolupar la capacitat de la respiració toràcic-abdominal. 
Ø Millorar el so en els seus diferents registres. 
Ø Dominar l'escala cromàtica en tota la seva extensió, les escales majors i menors i els seus 

arpegis fins a 4 alteracions. 
Ø Millorar la qualitat de les articulacions: picat, lligat, stacatto i picat lligat. 
Ø Millorar l'afinació. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Repàs dels conceptes dels cursos anteriors. 
Ø Exercicis per a ampliar la capacitat respiratòria. 
Ø Escales Majors i menors amb 4 alteracions i els seus arpegis. 
Ø Exercicis de Dinàmica. 
Ø Estudis i peces a solo i en conjunt. 
Ø Notes llargues i harmònics. 
Ø Lectura a primera vista. 
Ø Audició d'obres del repertori flautístic. 
Ø Iniciació al coneixement d'estils. 
Ø Lectura a primera vista 
Ø Pràctica de la improvisació. 
Ø Estudis i cançons  
Ø Exercicis de tècnica  
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø 17 exercicis diaris......................................................................................Taffanel i Gaubert. 
Ø La technique d’Embouchure........................................................................Philippe Bernold 
Ø Falutissim (Vol.3) 
Ø Altés (Vol.III)..........................................................................................Rev. D'Antonio Arias 

 
 
OBRES 
 

Ø Concert en Sol M.........................................................................................................Vivaldi 
Ø Fantasia..................................................................................................................Telemann 
Ø Romança.............................................................................................................Ph. Gaubert 
Ø Solos d'orquestra 
Ø Cançons més actuals de diferents estils (Disney, bandes sonores, pop,etc.) 
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS  
 

Ø Desenvolupar el coneixement de les característiques de l'instrument i les seves 
possibilitats sonores de les exigències del nivell. 

Ø Control del so: atac, manteniment, cessament, regularitat i gradació rítmica i dinàmica. 
Ø Desenvolupament de seqüències de petits motius melòdics en aquestes tonalitats. 
Ø Desenvolupar la capacitat de respiració. 
Ø Treballar la qualitat del so i aconseguir igualtat en tots els seus registres. 
Ø Perfeccionar els matisos i les articulacions controlant la qualitat del so. 
Ø Dominar les escales  fins a 5 alteracions i els seus arpegis, així com els intervals de tercera. 
Ø Perfeccionar l'escala cromàtica. 
Ø Desenvolupar l'afinació. 
Ø Treballar obres de diferents estils analitzant-les d'acord amb el nivell del curs. 
Ø Memoritzar i llegir a primera vista peces del nivell del curs. 

 
 
CONTINGUTS  
 

Ø Perfeccionar el treballat en els cursos anteriors 
Ø Escales i Arpegis fins a 5 alteracions 
Ø Exercicis d'afinació. 
Ø Intervals de tercera. 
Ø Exercicis de Dinàmica. 
Ø Lectura a primera vista 
Ø Iniciació al vibrat. 
Ø Exercicis i estudis. 
Ø 2 Obres de les exposades per al curs  

 
BIBLIOGRAFIA  

Ø 17 exercicis diaris......................................................................................Taffanel i Gaubert. 
Ø La technique d’Embouchure.......................................................................Philippe Bernold 
Ø Falutissim (Vol.4) 
Ø 24 estudis per a flauta op.37.....................................................................................Boehm 

 
 
OBRES: 

Ø Concert en Fa M..........................................................................................................Vivaldi 
Ø Fantasia pastoral hongaresa.....................................................................................Doppler 
Ø Rondó en Re M...........................................................................................................Mozart 
Ø Solos d'orquestra 
Ø Cançons més actuals de diferents estils (Disney, bandes sonores, pop,etc. 



 

66 

CURS PREPARACIÓ PROVA 
 

Aquest curs estarà dedicat a preparar el repertori corresponent a la superació del grau elemental, 
que es tracta d'una selecció d'obres i estudis de quart curs de grau elemental.  
 
OBJECTIUS 
 

Ø Interpretar un repertori de 6 peces a triar entre obres i estudis, de diferents èpoques i 
estils d'un nivell de quart curs de grau elemental. 

Ø Desenvolupar el coneixement de les característiques de l'instrument i les seves 
possibilitats sonores de les exigències del nivell. 

Ø Produir un so amb la qualitat suficient que permeti emprar  matisos, des de F fins a P. 
Ø Construir escales de fins a 5 alteracions, tant majors com menors. 
Ø Adoptar una postura corporal adequada respecte a l'instrument. 
Ø Control del so: atac, manteniment, cessament, regularitat i gradació rítmica i dinàmica.  
Ø Desenvolupament de seqüències de petits motius melòdics en aquestes tonalitats.  
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i articulació digital: legato, stacatto, etc.  
Ø Desenvolupament, coordinació, independència i sincronització dels diversos elements 

articulatoris.  
 

CONTINGUTS 
 

Ø Perfeccionar el treballat en els cursos anteriors 
Ø Escales i Arpegis fins a 7 alteracions 
Ø Exercicis d'afinació. 
Ø Intervals de tercera, quarta i quintes 
Ø Exercicis de Dinàmica. 
Ø Lectura a primera vista 
Ø Iniciació al vibrat. 

 
BIBLIOGRAFIA 
  

Ø 17 exercicis diaris per a la Flauta…...............................................……. de Taffanel i Gaubert 
Ø Teoria i pràctica (vols, 1, 3, 4, 5)……................................................................….Trevor Wye 
Ø 15 estudis fàcils, op.33………..................................................................................…...Köhler 

             Del 8 al 15 
 
 
OBRES 
 

Ø Siciliana de la Sonata en Mib M………………......................................................……….J.S.Bach 
Ø Sonates…………...................................................................................................……….Vivaldi 
Ø Siciliana……...................................................................................................…………..G.Fauré 
Ø Andante en Do M………..................................................................................…………..Mozart 
Ø El petit negre…………...................................................................................…………C.Debussy 
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CURS MANTENIMENT 
En haver superat el nivell de grau elemental a l'escola de música, els estudis posteriors seran els 
que correspondrien al nivell d'estudis professionals de flauta.  
Una vegada assentades les bases dels ensenyaments elementals, la missió del futur intèrpret 
consistirà a aprendre a llegir correctament la partitura, endinsant-se en el sentit de l'escrit per a 
apreciar el seu valor formal i estètic, i desenvolupar al mateix temps l'habilitat necessària en la 
tècnica i el maneig de l'instrument.  
El desenvolupament de la sensibilitat musical constitueixen un procés continu, sent necessari un 
coneixement cada vegada més ampli de la literatura del seu instrument.  
 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les característiques morfològiques i les possibilitats sonores de l'instrument i 
saber utilitzar-les, dins de les exigències del nivell, en el repertori adequat a aquest. 

Ø Adquirir el control de la tècnica i desenvolupar la sensibilitat auditiva necessària per al 
control de l'afinació i la millora de la qualitat sonora.  

Ø Adquirir els coneixements necessaris sobre qüestions tècniques pròpies d'aquest nivell 
en referència al vibrat, la projecció del so i les diferents formes d'articulació del picat 
(simple, doble i triple). 

Ø Utilitzar adequadament, amb un grau d'autonomia cada vegada major, els coneixements 
musicals per a solucionar qüestions relacionades amb la interpretació: digitació, 
articulació, dinàmica i frasejo. 

Ø Consolidar hàbits correctes i eficaços d'estudi que estimulin la concentració, el sentit de 
l'autocrítica i la disciplina en el treball. 

Ø Conèixer les convencions interpretatives vigents en diferents períodes de la història de la 
música, especialment les referides a l'escriptura rítmica i l'ornamentació. 

Ø Interpretar un repertori que inclogui obres representatives de diferents èpoques i estils 
de dificultat adequada a aquest nivell. 

Ø Llegir a primera vesteixi textos musicals d'un repertori adequat al nivell. 
Ø Adquirir l'autocontrol i el domini escènic necessaris per a la interpretació en públic. 
Ø Potenciar el desenvolupament de la memòria en la interpretació de fragments musicals. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Perfeccionar el treballat en els cursos anteriors 
Ø Escales i Arpegis fins a 7 alteracions 
Ø Exercicis d'afinació. 
Ø Intervals de tercera, quarta i quintes 
Ø Exercicis de Dinàmica. 
Ø Lectura a primera vista 
Ø Iniciació al vibrat. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø 17 exercicis diaris per a la Flauta…...............................................……. de Taffanel i Gaubert 
Ø Teoria i pràctica (vols, 1, 3, 4, 5)……................................................................….Trevor Wye 
Ø 15 estudis fàcils, op.33………..................................................................................…...Köhler 
Ø L’art de la sonorité..........................................................................................Marcel Moyse 
Ø Flautissim (Vol.1) 
Ø Flautissim (Vol.2) 
Ø Altés (Vol.III)..........................................................................................Rev. D'Antonio Arias 

 
 
OBRES 
 

Ø Fantasia..................................................................................................................Telemann 
Ø Sonata (a triar)...........................................................................................................Mozart 
Ø Concert (a triar)...........................................................................................................Vivaldi 
Ø Solos d'orquestra 
Ø Concert en Sol M.......................................................................................................Stamitz 
Ø Romanç...............................................................................................................Ph. Gaubert 
Ø Cançons més actuals de diferents estils (Disney, bandes sonores, pop,etc.) 
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7.- Estratègies metodològiques 

 
Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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PROGRAMACIÓ DE OBOÈ 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs. 
 

CURS D'INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les parts que formen l'oboè. 
Ø Conèixer la canya i les parteix de què consta. 
Ø Familiaritzar-se amb el so de l'oboè. 
Ø Adoptar una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i la canya, de 

manera natural i relaxada. 
Ø Iniciar la pràctica a través d'una respiració natural induint al suport diafragmàtic (exercicis bàsics 

per a prendre consciència). 
Ø Iniciar el control de l'emissió (primer amb la canya i posteriorment amb l'instrument). 
Ø Aprendre les posicions de les notes en l'instrument exigides per a aquest curs. 
Ø Adquirir i desenvolupar hàbits d'estudi correctes. 
Ø Desenvolupar la memòria musical. 
Ø Llegir a primera vesteixi peces o fragments adequats al nivell del curs i de l'alumne. 
Ø Iniciar la pràctica del treball en grup o conjunt (amb el professor i amb altres alumnes). 
Ø Impulsar l'estimulació i desenvolupament de la sensibilitat musical. 
Ø Estimular la repetició professor-alumne i la improvisació bàsica en repetició alumne-professor. 
Ø Realitzar almenys una actuació en públic. 
Ø Cura i manteniment de l'instrument i les canyes. 

 
 

CONTINGUTS 
 
Ø Utilització d'una posició correcta i relaxada del cos en la interpretació. 
Ø Coneixement bàsic de l'aparell respiratori. 
Ø Exercicis amb la canya per a una correcta emissió i flexibilitat de l'embocadura. 
Ø Coneixement de les primeres posicions de l'oboè. 
Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument,  
Ø Coneixement de les diferents dinàmiques  
Ø Interpretació del repertori apropiat per a aquest nivell. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant per a això frases curtes o peces musicals molt senzilles. 
Ø Desenvolupament de la lectura a primera vista. 
Ø Inici de la pràctica d'improvisació amb exercicis molt bàsics de ritmes  
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces senzilles en grup amb altres alumnes. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Aprèn tocant l'oboè………………………………….........................................................…….….Peter Wastall 
Ø Look,llistin and learn (vol.1)…………………....................................................................…….J. Kastelein 
Ø Escalant el món amb el meu oboè….…………................................................................…....J.J.G. Vilar 
Ø Principalment exercicis i fitxes proposades pel professor 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS  
 

Ø Conèixer les parts que formen l'oboè. 
Ø Conèixer la canya i les parteix de què consta. 
Ø Conèixer les parts del cos i músculs que intervenen en tocar l'instrument. 
Ø Familiaritzar-se amb el so de l'oboè. 
Ø Adoptar una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i la 

canya, de manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la 
respiració natural i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i 
digitació. 

Ø Iniciar la pràctica de la respiració diafragmàtica (exercicis bàsics per a prendre 
consciència). 

Ø Iniciar en el control de l'emissió i afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest curs (primer 
amb la canya i posteriorment amb l'instrument). 

Ø Aprendre les posicions de les notes en l'instrument exigides per a aquest curs. 
Ø Interpretar el repertori de l'instrument per a aquest curs( estudis, obres senzilles, 

fragments etc). 
Ø Adquirir i desenvolupar hàbits d'estudi correctes. 
Ø Desenvolupar la memòria musical. 
Ø Llegir a primera vesteixi peces o fragments adequats al nivell del curs i de l'alumne. 
Ø Iniciar la pràctica del treball en grup o conjunt(amb el professor i amb altres alumnes). 
Ø Impulsar l'estimulació i desenvolupament de la sensibilitat musical. 
Ø Conèixer i practicar les articulacions bàsiques i les seves combinacions(picat i lligat). 
Ø Iniciar la improvisació. 
Ø Realitzar almenys una actuació en públic. 
Ø Cura i manteniment de l'instrument i les canyes. 

 
CONTINGUTS 
 

Ø Utilització d'una posició correcta i relaxada del cos en la interpretació. 
Ø Coneixement elemental de l'aparell respiratori. 
Ø Introducció a la respiració diafragmàtica i relaxada amb els seus respectius exercicis per a 

iniciar-se amb la presa de consciència d'aquesta respiració. 
Ø Exercicis amb la canya per a una correcta emissió i flexibilitat de l'embocadura. 
Ø Coneixement de les posicions de l'oboè. 
Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument, per 

a la familiarització amb el so de les notes de l'oboè, el desenvolupament del so (qualitat) 
i la columna d'aire. 

Ø Coneixement de les diferents dinàmiques i inici de la pràctica del fort(f) i el piano(p). 
Ø Estudi del picat i el lligat amb els seus respectius exercicis. 
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Ø Interpretació del repertori apropiat per a aquest nivell. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant per a això frases o peces musicals molt senzilles. 
Ø Desenvolupament de la lectura a primera vista. 
Ø Inici de la pràctica d'improvisació amb exercicis molt bàsics de ritmes o poques notes. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces senzilles en grup amb altres alumnes. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
 

Ø Aprèn tocant l'oboè...........................................................................................PeterWastall 
Ø Look,llistin and learn (Vol.1).................................................................................J. Kastelein 
Ø La tècnica elemental de l'oboè...............................................................................J.J.G. Vilar 

 
 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS  
 

Ø Millorar el so de l'oboè. 
Ø Afermar una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i la 

canya, de manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la 
respiració natural i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i 
digitació. 

Ø Ampliació de la pràctica de la respiració diafragmàtica (ampliar exercicis per a prendre 
consciència i practicar). 

Ø Millora en el control de l'emissió i afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest curs 
(primer amb la canya i posteriorment amb l'instrument). 

Ø Ampliar les posicions de les notes en l'instrument. Conèixer l'escala cromàtica de DO greu 
a Do agut. 

Ø Interpretar el repertori de l'instrument per a aquest curs (estudis, obres senzilles, 
fragments etc). 

Ø Adquirir i desenvolupar hàbits d'estudi correctes. 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis concordes a aquest curs. 
Ø Llegir a primera vesteixi peces o fragments adequats al nivell del curs i de l'alumne. 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt(amb el professor i amb altres 

alumnes). 
Ø Desenvolupar de la sensibilitat musical. 
Ø Conèixer i practicar les articulacions bàsiques i les seves combinacions(picat i lligat). 
Ø Conèixer les diferents dinàmiques i iniciar la pràctica del fort i el piano. 
Ø Practicar la improvisació. 
Ø Realitzar actuacions en públic. 
Ø Continuar amb la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 

  
CONTINGUTS  
 

Ø Utilització d'una posició correcta i relaxada del cos en la interpretació. 
Ø Enfortiment de l'aparell respiratori i la columna d'aire. 
Ø Pràctica de la respiració diafragmàtica i relaxada amb els seus respectius exercicis per a 

millorar la presa de consciència d'aquesta respiració. 
Ø Exercicis amb la canya per a una correcta emissió i flexibilitat de l'embocadura. 
Ø Coneixement de les posicions de l'oboè. Escala cromàtica. 
Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument, per 

a desenvolupament del so de l'oboè, millorant la qualitat i la columna d'aire. 
Ø Coneixement de les diferents dinàmiques i diferenciació del fort(f) i el piano(p). 
Ø Estudi del picat i el lligat amb els seus respectius exercicis. Aplicació en estudis, exercicis i 

obres. 
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Ø Interpretació del repertori apropiat per a aquest nivell. Estudis, exercicis i obres. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant per a això frases o peces musicals molt senzilles. 
Ø Desenvolupament de la lectura a primera vista. 
Ø Inici de la pràctica d'improvisació amb exercicis molt bàsics de ritmes o amb poques notes. 
Ø Interpretació de peces individuals o en grup en públic. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes i autonomia d'estudi. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces senzilles en grup amb altres alumnes. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
 

Ø Aprèn tocant l'oboè..........................................................................................Peter Wastall 
Ø Look,llistin and learn Vol.1....................................................................................J. Kastelein 
Ø La tècnica elemental de l'oboè...............................................................................J.J.G. Vilar 
Ø Fragments de peces o obres fàcils que el professor proporcionarà 

 
 
 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
 
 
OBJECTIUS  
 

Ø Perfeccionar el so de l'oboè. 
Ø Mantenir una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i la 

canya, de manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la 
respiració natural i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i 
digitació. 

Ø Desenvolupar progressivament la pràctica de la respiració diafragmàtica (valorar la 
importància de la utilització contínua d'aquesta respiració). 

Ø Mostrar el control de l'emissió i afermar l'afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest 
curs. 

Ø Ampliar les posicions de les notes en l'instrument. Conèixer l'escala cromàtica des de la 
nota més greu (sib) fins al Re agut. 

Ø Interpretar el repertori d'estudis i obres de l'instrument per a aquest curs i comprendre 
les estructures musicals senzilles (frases, semifrases, motius…) per a aplicar a la seva 
interpretació. 

Ø Desenvolupar i afermar uns hàbits d'estudi correctes. 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis concordes a aquest curs. 
Ø Tenir una lectura a primera vista de peces o fragments adequats al nivell del curs i de 

l'alumne. 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt(amb el professor i amb altres 

alumnes). 
Ø Mostrar una sensibilitat musical i un bon gust en les seves interpretacions. 
Ø Ampliar i practicar les diferents articulacions i les seves combinacions. Controlar 

l'articulació en el registre greu, mitjà i agut. Diferenciar diferents picats (llarg i curt). 
Ø Conèixer les diferents dinàmiques i realitzar el fort i el piano. Mostrar esforç per ressaltar 

els matisos. 
Ø Desenvolupar la creativitat i la improvisació. 
Ø Realitzar actuacions en públic. 
Ø Mostrar l'hàbit de la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 

 
CONTINGUTS 
 

Ø Exercicis de correcta posició del cos i de relaxació per a la interpretació. 
Ø Exercicis de desenvolupament de l'aparell respiratori i la columna d'aire. 
Ø Pràctica de la respiració diafragmàtica i relaxada amb els seus respectius exercicis per a 

millorar d'aquesta respiració. 
Ø Desenvolupament de flexibilitat de l'embocadura amb la pràctica de diferents exercicis 

tècnics: amb la canya, d'intervals 
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Ø Coneixement de les posicions de l'oboè. Execució de l'escala cromàtica des de la nota més 
greu (Si b) fins al Re agut. 

Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument, per 
a desenvolupament del so de l'oboè millorant la seva qualitat i la columna d'aire. 

Ø Coneixement i pràctica de les diferents dinàmiques i diferenciació del fort (f) i el piano (p). 
Ø Estudi del picat i el lligat amb els seus respectius exercicis. Pràctica d'articulacions en 

diferents exercicis i escales. Aplicació en estudis, exercicis i obres. 
Ø Interpretació del repertori apropiat per a aquest nivell. Estudis, exercicis i obres. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant per a això frases o peces musicals senzilles. 
Ø Desenvolupament i pràctica de la lectura a primera vista adequada a aquest curs. 
Ø Realitzar exercicis senzills d'improvisació de ritmes o amb algunes notes. 
Ø Desenvolupar la creativitat en les seves interpretacions. 
Ø Realitzar exercicis per a iniciar-se en una correcta afinació. 
Ø Interpretació de peces individuals o en grup en públic. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes i autonomia d'estudi. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces senzilles en grup amb altres alumnes. 

 
 
BIBLIOGRAFIA  
 

Ø Salviani Vol.1..............................................................................................................Salviani 
Ø Salviani Vol.2..............................................................................................................Salviani 
Ø Look,llistin and learn Vol.2....................................................................................J. Kastelein 
Ø La tècnica elemental de l'oboè...............................................................................J.J.G. Vilar 
Ø Sellner  2ª part 

 
OBRES amb piano: 
 

Ø Scherzzetto...............................................................................................................J.S.Bach 
Ø Piece V…...................................................................................................................C. Frank 
Ø Fragments de peces o obres que el professor proposarà. 

 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Aprofundir en el domini del so de l'oboè millorant l'homogeneïtat tímbrica. 
Ø Adoptar una correcta posició corporal de manera natural i relaxada, sense tensions que 

dificultin la correcta emissió del so i digitació. 
Ø Desenvolupar progressivament la respiració diafragmàtica. Mostrar la seva utilització en 

la interpretació. 
Ø Adquirir una correcta emissió en totes les notes i afermar l'afinació del so d'acord amb el 

nivell d'aquest curs. 
Ø Conèixer l'escala cromàtica des de la nota més greu (sib) fins al Mi agut. 
Ø Interpretar el repertori d'estudis i obres de l'instrument per a aquest curs i comprendre 

les estructures musicals senzilles (frases, semifrases, motius…) per a aplicar a la seva 
interpretació amb una correcta respiració. 

Ø Desenvolupar i afermar uns hàbits d'estudi correctes eficaços. 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis concordes a aquest curs. 
Ø Aprofundir en la lectura a primera vista de peces o fragments adequats al nivell del curs. 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt (amb el professor i amb altres 

alumnes). 
Ø Mostrar una sensibilitat musical i un bon gust en les seves interpretacions. 
Ø Ampliar i dominar les diferents articulacions i les seves combinacions. Controlar 

l'articulació en el registre greu, mitjà i agut. Diferenciar diferents picats (llarg i curt). 
Ø Dominar les diferents dinàmiques i realitzar el fort, mig fort, mig piano i el piano. Realitzar 

de manera autònoma els matisos de dinàmiques. 
Ø Iniciar-se en l'estudi dels trinats i adorns (mordents, apoyatures, grupets) 
Ø Desenvolupar la creativitat i la improvisació. 
Ø Realitzar actuacions en públic. 
Ø Mostrar l'hàbit de la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 

 
CONTINGUTS  
 

Ø Exercicis de correcta posició del cos i de relaxació per a la interpretació. 
Ø Perfeccionament i desenvolupament muscular de l'embocadura així com de la seva 

flexibilitat amb els diferents exercicis tècnics: amb la canya, intervals etc. Enfortiment de 
la respiració i de la columna d'aire per mitjà de les escales, notes llargues i exercicis, 
buscant l'obtenció de la millor qualitat sonora possible. 

Ø Pràctica de la respiració diafragmàtica i relaxada amb els seus respectius exercicis per a 
millorar aquesta respiració. 

Ø Coneixement de les posicions de l'oboè. Execució de l'escala cromàtica amb una certa 
soltesa des de la nota més greu (Si b) fins al Mi agut. 

Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument, per 
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a desenvolupament del so de l'oboè millorant la seva qualitat i homogeneïtat tímbrica en 
tots els registres. 

Ø Coneixement i pràctica de l'ampliat àmbit dinàmic amb diferents exercicis de matisos. 
Ø Estudi del picat i el lligat amb els seus respectius exercicis. Pràctica de diverses 

articulacions (staccatto, picat lligat, accents etc.) en diferents exercicis i escales. Aplicació 
en estudis, exercicis i obres. 

Ø Interpretació del repertori apropiat per a aquest nivell. Estudis, exercicis i obres. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant per a això frases o peces musicals apropiades al 

nivell del curs. 
Ø Desenvolupament i pràctica de la lectura a primera vista adequada a aquest curs. 
Ø Realitzar exercicis d'improvisació de ritmes combinats o diferents notes. 
Ø Desenvolupar la creativitat en les seves interpretacions. 
Ø Exercicis de trinats i inici de les notes d'adorn, grupets, apoyatures, mordents etc. 
Ø Realitzar exercicis per a millorar en una correcta afinació. 
Ø Interpretació de peces individuals o en grup en públic amb la suficient seguretat i aplicant 

el frasejo adequat mostrant una certa musicalitat. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes i eficaços, i tenir autonomia d'estudi. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces senzilles en grup amb altres alumnes. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Salviani Vol.1..............................................................................................................Salviani 
Ø Salviani Vol.2..............................................................................................................Salviani 
Ø Look,llistin and learn Vol.2....................................................................................J. Kastelein 
Ø La tècnica elemental de l'oboè...............................................................................J.J.G. Vilar 
Ø Sellner 2n part 
Ø Barret 3a part 

 
OBRES amb piano: 
 

Ø Peces…........................................................................................................................E.Grieg 
Ø Largo i allegretto...................................................................................................B.Marcello 
Ø Adagi sentimental.....................................................................................................S.Chuliá 
Ø Concert en Fa M...........................................................................................................Corelli 
Ø Fragments de peces o obres que el professor proposarà. 

 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  



 

88 

 
CURS PREPARACIÓ PROVA 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Obtenir un domini del so de l'oboè millorant l'homogeneïtat tímbrica en els diferents 
registres i buscar un so ampli. 

Ø Afermar la correcta posició corporal de manera natural i relaxada, sense tensions que 
dificultin la correcta emissió del so i la digitació. 

Ø Consolidar la tècnica de la respiració diafragmàtica. Mostrar la seva utilització en la 
interpretació. 

Ø Adquirir una correcta emissió en totes les notes i afermar l'afinació del so d'acord amb el 
nivell de cada alumne. 

Ø Conèixer i practicar el registre de l'oboè des de la nota més greu fins a la més aguda. 
Ø Interpretar el repertori d'estudis i obres de l'instrument proposades pel professor i 

consensuades amb l'alumne quan sigui requerit. Comprendre les estructures musicals 
senzilles per a aplicar a la seva interpretació amb una correcta respiració. 

Ø Desenvolupar i afermar uns hàbits d'estudi correctes eficaços. 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis. 
Ø Aprofundir en la lectura a primera vista de peces o fragments adequats al nivell del curs. 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt (amb el professor i amb altres 

alumnes). 
Ø Mostrar una sensibilitat musical i un bon gust en les seves interpretacions. 
Ø Ampliar i dominar les diferents articulacions i les seves combinacions. 
Ø Controlar l'articulació en el registre greu, mitjà i agut. Diferenciar i practicar diferents 

picats. 
Ø Dominar les diferents dinàmiques i realitzar el fort, mig fort, mig piano i el piano. Realitzar 

de manera autònoma els matisos de dinàmiques. 
Ø Iniciar-se en l'estudi dels trinats i adorns (mordents, apoyatures, grupetos), i aplicar en els 

diferents estudis i obres. 
Ø Desenvolupar la creativitat i la improvisació. 
Ø Realitzar actuacions en públic. 
Ø Iniciar en el muntatge i raspat de les canyes. 
Ø Treballar i perfeccionar el vibrat i el seu ús aplicat a la interpretació. 
Ø Practicar els diferents exercicis per a la seva realització. 
Ø Mostrar l'hàbit de la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 

 
 
CONTINGUTS 

Ø Exercicis de correcta posició del cos i de relaxació per a la interpretació. 
Ø Perfeccionament i desenvolupament muscular de l'embocadura així com de la seva 

flexibilitat amb els diferents exercicis tècnics: amb la canya, intervals etc. 
Ø Enfortiment de la respiració i de la columna d'aire per mitjà de les escales, 
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Ø notes llargues i exercicis, buscant l'obtenció de la millor qualitat sonora possible. 
Ø Pràctica de la respiració diafragmàtica i relaxada amb els seus respectius exercicis per a 

millorar aquesta respiració. 
Ø Coneixement de les posicions de l'oboè. 
Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument, per 

a desenvolupament del so de l'oboè millorant la seva qualitat i homogeneïtat tímbrica. 
Ø Coneixement i pràctica de l'ampliat àmbit dinàmic amb diferents exercicis de matisos. 
Ø Estudi del picat i el lligat amb els seus respectius exercicis. Pràctica de diverses 

articulacions (staccatto, picat lligat, accents etc) en diferents exercicis i escales.  
Ø Interpretació del repertori apropiat per a cada nivell. Estudis, exercicis i obres. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant frases o peces musicals apropiades al nivell. 
Ø Desenvolupament i pràctica de la lectura a primera vista. 
Ø Realitzar exercicis d'improvisació de ritmes combinats o diferents notes. 
Ø Desenvolupar la creativitat en les seves interpretacions. 
Ø Exercicis de trinats i inici de les notes d'adorn, grupetos, apoyatures , mordents etc. 
Ø Realitzar exercicis per a millorar en una correcta afinació. 
Ø Interpretació de peces individuals o en grup en públic amb la suficient seguretat i aplicant 

el frasejo adequat mostrant una certa musicalitat. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes i eficaços, i tenir autonomia d'estudi. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces en grup amb altres alumnes. 
Ø Pràctica de l'estudi del vibrat. 
Ø Muntatge i fabricació de les canyes de l'oboè. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Salviani (vol.1) 
Ø Salviani (vol.2) 
Ø La tècnica elemental de l'oboè….…..................................................................…...J.J.G. Vilar 
Ø La tècnica de base…………………........................................................................…….V. Llimerá 
Ø Brod 
Ø Barret (3a part) 

 
 
OBRES de referència de possible elecció: 
 

Ø Piece V………….…………….....................................................................................………..Pierné 
Ø Peces………..…....…..…...................................................................................….……..….E.Grieg 
Ø Llarg i allegretto……………..........................................................................……...….B.Marcello 
Ø Adagi sentimental.…....................................................................................…………..S.Chuliá 
Ø Concierto Fa M.......................................................................................…..........……...Corelli 
Ø Concierto en Re M…………...........................................................................…………...Albinoni 
Ø Romança……………….................................................................................………………...J. Pons 
Ø Altres fragments de peces o obres que el professor proposarà. 
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CURS DE MANTENIMENT 
 

OBJECTIUS 
 

Ø Obtenir un domini del so de l'oboè millorant l'homogeneïtat tímbrica en els diferents 
registres i buscar un so ampli. 

Ø Afermar la correcta posició corporal de manera natural i relaxada, sense tensions que 
dificultin la correcta emissió del so i la digitació. 

Ø Consolidar la tècnica de la respiració diafragmàtica. Mostrar la seva utilització en la 
interpretació. 

Ø Adquirir una correcta emissió en totes les notes i afermar l'afinació del so d'acord amb el 
nivell de cada alumne. 

Ø Conèixer i practicar el registre de l'oboè des de la nota més greu fins a la més aguda. 
Ø Interpretar el repertori d'estudis i obres de l'instrument proposades pel professor i 

consensuades amb l'alumne quan sigui requerit. Comprendre les estructures musicals 
senzilles per a aplicar a la seva interpretació amb una correcta respiració. 

Ø Desenvolupar i afermar uns hàbits d'estudi correctes eficaços. 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis. 
Ø Aprofundir en la lectura a primera vista de peces o fragments adequats al nivell del curs. 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt (amb el professor i amb altres 

alumnes). 
Ø Mostrar una sensibilitat musical i un bon gust en les seves interpretacions. 
Ø Ampliar i dominar les diferents articulacions i les seves combinacions. 
Ø Controlar l'articulació en el registre greu, mitjà i agut. Diferenciar i practicar diferents 

picats. 
Ø Dominar les diferents dinàmiques i realitzar el fort, mig fort, mig piano i el piano. Realitzar 

de manera autònoma els matisos de dinàmiques. 
Ø Iniciar-se en l'estudi dels trinats i adorns (mordents, apoyatures, grupetos), i aplicar en els 

diferents estudis i obres. 
Ø Desenvolupar la creativitat i la improvisació. 
Ø Realitzar actuacions en públic. 
Ø Iniciar en el muntatge i raspat de les canyes. 
Ø Treballar i perfeccionar el vibrat i el seu ús aplicat a la interpretació. 
Ø Practicar els diferents exercicis per a la seva realització. 
Ø Mostrar l'hàbit de la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 
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CONTINGUTS 
 

Ø Exercicis de correcta posició del cos i de relaxació per a la interpretació. 
Ø Perfeccionament i desenvolupament muscular de l'embocadura així com de la seva 

flexibilitat amb els diferents exercicis tècnics: amb la canya, intervals etc. 
Ø Enfortiment de la respiració i de la columna d'aire per mitjà de les escales, 
Ø notes llargues i exercicis, buscant l'obtenció de la millor qualitat sonora possible. 
Ø Pràctica de la respiració diafragmàtica i relaxada amb els seus respectius exercicis per a 

millorar aquesta respiració. 
Ø Coneixement de les posicions de l'oboè. 
Ø Realització d'exercicis de notes llargues amb la canya sol i després amb l'instrument, per 

a desenvolupament del so de l'oboè millorant la seva qualitat i homogeneïtat tímbrica en 
tots els registres. 

Ø Coneixement i pràctica de l'ampliat àmbit dinàmic amb diferents exercicis de matisos. 
Ø Estudi del picat i el lligat amb els seus respectius exercicis. Pràctica de diverses 

articulacions (staccatto, picat lligat, accents etc) en diferents exercicis i escales. Aplicació 
en estudis, exercicis i obres. 

Ø Interpretació del repertori apropiat per a cada nivell. Estudis, exercicis i obres. 
Ø Entrenament de la memòria utilitzant per a això frases o peces musicals apropiades al 

nivell de cadascun. 
Ø Desenvolupament i pràctica de la lectura a primera vista. 
Ø Realitzar exercicis d'improvisació de ritmes combinats o diferents notes. 
Ø Desenvolupar la creativitat en les seves interpretacions. 
Ø Exercicis de trinats i inici de les notes d'adorn, grupetos, apoyatures , mordents etc. 
Ø Realitzar exercicis per a millorar en una correcta afinació. 
Ø Interpretació de peces individuals o en grup en públic amb la suficient seguretat i aplicant 

el frasejo adequat mostrant una certa musicalitat. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correctes i eficaços, i tenir autonomia d'estudi. 
Ø Treball de Duos amb el professor o peces en grup amb altres alumnes. 
Ø Pràctica de l'estudi del vibrat. 
Ø Muntatge i fabricació de les canyes de l'oboè. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Estudis (1a part)………………..........................................................…………………………Flemming 
Ø Salviani (vol.2) 
Ø Salviani (vol. 4) 
Ø L. Bleuzet (1a part) 
Ø Barret (3a part) 
Ø Brod estudis i sonates 

 
 
 
OBRES: 
 

Ø Concerts……….………..…….....…………........................................................…………….T. Albinoni 
Ø Concerts……………………………........................................................................................Vivaldi 
Ø Sonates.…………………………………....................................................................…………...Händel 
Ø Sonatas………………………………….................................................................……………Telemann 
Ø Concert en Do m…………………................................................................………….……Cimarosa 
Ø Concert i quartet……………………...............................................………..………….…………..Mozart 
Ø Concierto………………………………...................................................…………..………………….Haydn 
Ø Sonata…………………………………..............................................................………………...Donizetti 
Ø Fragments de peces o obres que el professor proposarà 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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PROGRAMACIÓ DE CLARINET 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri 
li servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de 
l'instrument, d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo 

adequat. Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i 
aplicació dels citats principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell 
corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén 

detectar la maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i 
estils. 

 
4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives 

del seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la 
capacitat de memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts 
propis de cada curs i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats 

pel professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per 
a assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri 

d'avaluació intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb 
l'instrument, sobre els paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i 
creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència 
entre els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que 

s'acobla a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a 
adaptar l'afinació, precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball 
comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest 

criteri pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials 
d'una obra i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els 
interpreti per ser nous per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar 
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als altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri 
avalua l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la 
comunicació sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i 
col·loquials.  

11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. 
Aquest criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en 
el seu estudi les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia 
progressiva de treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En 
conseqüència, els criteris d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries 
per a l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per 

l'obstinació posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració 
entre condeixebles, demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries 
per a l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per 

l'obstinació posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del 
desenvolupament evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui 
constructiu, progressiu i motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i 

participació en el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva 
pròpia formació musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les 
discriminacions de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa 

de l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es 
completi amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn 
la seva autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora 

que la correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que 
l'aprenentatge i la comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies 

d'estudi i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats 
que se li presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l’assignatura adequada per a cada curs 
 

CURS D'INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 

OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les parts del clarinet.  

Ø Iniciar la pràctica de la respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la columna 

d'aire en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Aconseguir progressivament una correcta embocadura que possibilite una correcta 

emissió del so. 

Ø Descobrir una bona posició corporal que afavorisca una correcta respiració i posició 

de l'instrument i la coordinació entre totes dues mans. 

Ø Iniciar a l'alumne en la cerca de la bellesa del so. 

Ø Comprendre la importància de la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest 

curs. 

Ø Iniciar la pràctica de la relaxació a l'hora de la interpretació. 

Ø Començar l'estudi del picat i lligat. 

Ø Iniciar el desenvolupament de la memòria musical. 

Ø Adquirir uns correctes i eficaços hàbits d'estudi. 

Ø Practicar la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis senzills i xicotetes 

obres de repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Interpretar en públic alguna senzilla obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a 

solista. 

Ø Començar a adquirir hàbits de neteja i conservació de l'instrument. 

  

 

CONTINGUTS: 

 

Ø Estudi de totes les parts que constitueixen la morfologia bàsica del clarinet: 

campana, cos inferior, cos superior, barrilet i filtre (amb els seus components). 

Ø Iniciació de la pràctica de la respiració diafragmàtica. 

Ø Emissió dels primers sons del registre greu i mig-greu del clarinet mitjançant notes 

llargues buscant la millor posició de l'embocadura fins a aconseguir un so correcte. 

Ø Adopció d'una correcta posició corporal, tant dempeus com assegut. 
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Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona i blanca) intercalant 

silencis. 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-SIb3 

Ø Practica elemental de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició 

corporal. 

Ø Estudi del picat i del lligat mitjançant l'execució d'estudis molt fàcils i senzilles 

escales sense passar de registre (Do M, Sol M i Fa M). 

Ø Iniciació de l'estudi de la memòria mitjançant la memorització de xicotetes cançons 

populars o de senzilles escales sense passar de registre (Do M, Sol M i Fa M). 

Ø Iniciació a uns correctes hàbits d'estudi, fomentant l'estudi regular de cada dia. 

Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant senzills estudis i 

xicotetes obres de repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada 

nivell. 

Ø Realització d'una o dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la 

interpretació d'alguna obra adequada de repertori, bé com a solista (amb 

acompanyament de piano) o en duo amb un altre clarinet (bé siga el professor o un 

altre alumne). 

Ø Adquisició dels hàbits de neteja i conservació bàsics per a un bon manteniment de 

l'instrument. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Ø El Clarinet i Jo.......................................................................................Javier Bofarrull 
Ø Aprén amb el clarinet....................................................................Lacruz, Puchol i Bou 

 
 
 

Material complementari: 
 

Ø “ESCOLTAR, LLEGIR I TOCAR” Vol. 1........................................J. Kastalein & Boerstel 
Ø “LA CLARINETTE CLASSIQUE” (volum A)................................J. Lancelot i H. Classens  
Ø “A NEW TUNE A DAY FOR CLARINET”......................................................Ned Bennett  
Ø Elecció d'una o dues peces de repertori per a les audicions
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

OBJECTIUS 

Ø Saber el nom de les claus de l'instrument. 

Ø Desenvolupar la respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la columna d'aire en els 

seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Adquirir una correcta embocadura de manera que possibilite una correcta emissió del so. 

Ø Adquirir una bona posició corporal que afavorisca una correcta respiració i posició de 

l'instrument i la coordinació entre totes dues mans. 

Ø Continuar amb la cerca de la bellesa del so. 

Ø Comprendre la importància de la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest curs. 

Ø Seguir amb la pràctica de la relaxació a l'hora de la interpretació. 

Ø Desenvolupar l'estudi del picat i lligat i les seues combinacions bàsiques. Introduir el picat 

staccato. 

Ø Començar a estudiar els canvis d'intensitat. 

Ø Continuar amb el desenvolupament de la memòria musical. 

Ø Començar la pràctica de la digitació dels sons que estiguen dins del registre treballat en 

aquest curs. 

Ø Iniciar la comprensió d'estructures musicals senzilles. 

Ø Iniciar la pràctica de la lectura a primera vista. 

Ø Adquirir uns correctes i eficaços hàbits d'estudi. 

Ø Practicar la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis senzills i xicotetes obres 

de repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Interpretar en públic alguna senzilla obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a solista. 

Ø Començar a practicar la música de conjunt. 

Ø Adquirir hàbits de neteja i conservació de l'instrument. 
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CONTINGUTS 

Ø Coneixement de les 17 claus d'un clarinet de mecanisme senzill. 

Ø Estudi de la respiració diafragmàtica mitjançant el control de la columna d'aire en els 

seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Emissió dels sons del registre mitjà i mitjà-agut del clarinet mitjançant notes llargues 

buscant la millor posició de l'embocadura fins a aconseguir un so correcte. 

Ø Adopció d'una correcta posició corporal, tant dempeus com assegut. 

Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona, blanca) i escales M i m (fins 

a 2 alteracions). 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-DO5 

Ø Practica de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició corporal. 

Ø Estudi del picat i del lligat mitjançant l'execució de xicotets estudis, l'escala cromàtica i 

escales i arpegis (fins a 2 alteracions, depenent de cada alumne). Iniciació al staccato 

mitjançant senzills exercicis. 

Ø Estudi dels matisos de piano, mezzoforte i forte, així com els canvis entre ells de manera 

sobtada. Per a això utilitzar la pràctica en diverses intensitats d'escales i estudis. 

Ø Estudi de la memòria mitjançant la memorització de senzilles peces musicals o de les 

escales i arpegis treballats en classe. 

Ø Iniciació a la digitació dels sons que estan dins del registre d'estudi del curs. 

Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals senzilles basades en la fórmula de 

pregunta-resposta. 

Ø Començament de la pràctica de la lectura a primera vista amb exercicis molt senzills de 

màxim 8 compassos adequats al nivell adquirit en llenguatge musical. 

Ø Adquisició d'uns correctes hàbits d'estudi, fomentant l'estudi regular de cada dia. 

Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant senzills estudis i xicotetes 

obres de repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Realització de dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la interpretació 

d'alguna obra adequada de repertori, bé com a solista (amb acompanyament de piano) 

o en conjunt amb altres clarinets. 

Ø Pràctica de la música en grup de clarinets (duos, trios, quartets,…) d'obres adequades 

al nivell dels intèrprets. 

Ø Adquisició dels hàbits de neteja i conservació bàsics per a un bon manteniment de 

l'instrument. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Ø “KLOSÉ” (llibre núm. 1)….....................................................H. Klosé (adap. Guy Dangain) 

- Klosé”: exercicis 1 a 168 

 

Ø “APRÉN AMB EL CLARINET”................................................................Lacruz, Puchol i Bou 

- Aprén amb el clarinet: lliçó 14 a 24 

 

Ø “APRENDE TOCANT EL CLARINET”................................................................Peter Wastall 

 

 

Material complementari: 

 

Ø LA CLARINETTE CLASSIQUE” (volum A)......................................... J. Lancelot i H. Classens  

Ø TU I EL CLARINET” (ESCALES)..............................................................................J. Vercher 

Ø A NEW TUNE A DAY FOR CLARINET................................................................Ned Bennett 

 

- Les escales menors en la forma natural. 

- Articulacions: picat i lligat. 

- Elecció de dues peces de repertori per a les audicions. 
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 

OBJECTIUS 

 

Ø Conèixer perfectament totes les claus de l'instrument. 

Ø Continuar desenvolupant la respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la 

columna d'aire en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Tindre una correcta col·locació de l'embocadura de manera que possibilite una 

correcta emissió del so. 

Ø Adquirir una bona posició corporal que afavorisca una correcta respiració i posició de 

l'instrument i la coordinació entre totes dues mans. 

Ø Continuar buscant progressivament la qualitat sonora de l'instrument. 

Ø Buscar la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest curs. 

Ø Seguir amb la pràctica de la relaxació a l'hora de la interpretació. 

Ø Desenvolupar l'estudi del stacatto i seguir amb l'estudi de les combinacions de picat i 

lligat. 

Ø Introduir els canvis d'intensitat graduals. 

Ø Començar amb l'estudi de la flexibilitat sonora. 

Ø Continuar amb desenvolupament de la memòria musical. 

Ø Iniciar els mecanismes bàsics per a corregir l'afinació. 

Ø Seguir la pràctica de la digitació dels sons que estiguen dins del registre treballat en 

aquest curs. 

Ø Iniciar la tècnica del rebaixament i ajust de les canyes. 

Ø Desenvolupar la comprensió d'estructures musicals senzilles. 

Ø Continuar amb la pràctica de la lectura primera vista. 

Ø Adquirir uns correctes i eficaços hàbits d'estudi. 

Ø Practicar la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis senzills i xicotetes 

obres de repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Interpretar en públic alguna senzilla obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a 

solista. 

Ø Practicar la música de conjunt. 

Ø Adquirir hàbits de neteja i conservació de l'instrument. 
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CONTINGUTS: 

 

Ø Coneixement de les 17 claus d'un clarinet de mecanisme senzill. 

Ø Estudi de la respiració diafragmàtica mitjançant el control de la columna d'aire en els 

seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Emissió dels sons del registre mig-agut i part de l'agut del clarinet mitjançant notes 

llargues buscant la millor posició de l'embocadura fins a aconseguir un so correcte. 

Ø Adopció d'una correcta posició corporal, tant dempeus com assegut. 

Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona, blanca) i escales M i m (fins a 

3 alteracions, depenent de l'evolució de cada alumne). 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-RE5 

Ø Pràctica de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició corporal. 

Ø Estudi del stacatto i de la combinació de 2 en 2 del picat amb el lligat mitjançant 

l'execució de xicotets estudis, l'escala cromàtica i escales i arpegis (fins a 3 alteracions). 

Desenvolupament de les articulacions treballades en cursos anteriors. 

Ø Estudi dels matisos, així com els canvis entre ells de manera sobtada. Introducció dels 

reguladors d'intensitat (crescendos i decrecendos). 

Ø Per a això practicar escales i estudis. 

Ø Estudi d'arpegis (fins a tres alteracions) en diverses articulacions i velocitats. 

Ø Estudi de la memòria mitjançant la memorització de senzilles peces o estudis musicals o 

de les escales i arpegis treballats en classe. 

Ø Iniciació en els mecanismes bàsics per a corregir l'afinació: control de l'aire en les notes 

del registre mig-agut. 

Ø Estudi de la digitació dels sons que estan dins del registre d'estudi del curs. 

Ø Iniciació al raspat de les canyes. 

Ø Comprensió de les estructures musicals bàsiques com a frases i semi frases. 

Ø Pràctica de la lectura a primera vista amb exercicis senzills de 12 compassos adequats al 

nivell adquirit en llenguatge musical. 

Ø Adquisició d'uns correctes hàbits d'estudi, fomentant l'estudi diari i la planificació 

d'aquest. 

Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis i xicotetes obres de 

repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 
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Ø Realització de dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la interpretació 

d'alguna obra adequada de repertori, bé com a solista (amb acompanyament de piano) o 

en conjunt amb altres clarinets. 

Ø Pràctica de la música en grup de clarinets (duos, trios, quartets,…) d'obres adequades al 

nivell dels intèrpret 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

•  “80 Graded Studies” (llibre núm. 1)........................................................J. Davis & Harrys 

•  “TU I EL CLARINET” ......................................................................................Juan Vercher 

•  “APRENDE TOCANT EL CLARINET”...............................................................Peter Wastall 

•  

 

Primer trimestre: 

 

-“Tu i el clarinet”: Do M (pàg. 20 i 28), La m (20 i 22), Fa M (21 i 29), Re m (21 i 22), Sol M (24, 25, 

31 i 32) i El meu m (25) 

 

- “Aprén tocant el clarinet”: lliçons 15,16,17 Escala cromàtica: MI2-DO5 

 

Escales i arpegis: Do M, La m, Fa M, Re m, Sol M i La meua m 

 

Segon trimestre: 

 

-“80 *graded”: exercicis 6,7,8,9,10 

 

-“Tu i el clarinet”: Sib M (pàg. 22 i 30), Sol m (23), Re M (25, 26, 32 i 33), Si m (26) 

 

-“Aprén tocant el clarinet”: lliçó 18,19,20 Escala cromàtica: MI2-DO#5 

 

Escales i arpegis: *Sib M, Sol m, Re M i Si m 
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Tercer trimestre: 

 

-“80 graded”: exercicis 11,12,13,14,15 

 

-“Tu i el clarinet”: Do M (pàg. 20 i 28), La m (20 i 22), *Sib M (pàg. 22 i 30), Sol m (23), Re M (25, 

26, 32 i 33), Si m (26) 

 

-“Aprén tocant el clarinet”: lliçó 21,22,23,24 Escala cromàtica: MI2-RE5 

 

Escales i arpegis: Do M, La m, Fa M, Re m, Sol M, El meu m, *Sib M, Sol m, Re M i Si m. 

 

 

 

 

Material complementari: 

 

Ø “ESCALES MAJORS I MENORS”..............................................................................J. Vercher 

 

Ø “TREASURE CHEST FOR CLARINET” de l'editorial Cramer Music  

 

Ø “MÈTODE COMPLET PER A CLARINET” 1a PART...................................................A. Romero  

 

Ø “A NEW TUNE FOR A DAY FOR CLARINET”........................................................Ned Bennett  

 

Ø LECTURES A PRIMERA VISTA 

 

- Les escales menors en les formes natural i harmònica. 

- Articulacions: picat, lligat, staccato i combinacions de 2. 

- Elecció de dues peces de repertori per a les audicions. 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 

OBJECTIUS  

 

Ø Conèixer perfectament tota la morfologia del clarinet. 

Ø Utilitzar una correcta respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la columna d'aire 

en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Utilitzar una correcta embocadura de manera que possibilite una correcta emissió del so. 

Ø Consolidar una bona posició corporal que afavorisca una correcta respiració i posició de 

l'instrument i la coordinació entre totes dues mans. 

Ø Continuar desenvolupant la cerca progressiva de la qualitat sonora. 

Ø Buscar la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest curs. 

Ø Seguir amb la pràctica de la relaxació a l'hora de la interpretació. 

Ø Iniciar l'estudi dels accents així com continuar desenvolupant les altres articulacions 

adquirides en curs anteriors. 

Ø Ampliar la gamma d'intensitats: ff, pp, mp. 

Ø Seguir amb la pràctica de la flexibilitat sonora comprenent la importància del control de la 

columna d'aire per a l'ampliació i facilitat de registre. 

Ø Continuar amb desenvolupament de la memòria musical. 

Ø Buscar l'afinació, tant individual com col·lectiva, i conèixer gradualment els recursos més 

usuals per a controlar-la. 

Ø Saber digitar qualsevol dels sons que estiguen dins del registre treballat en aquest curs. 

Ø Continuar amb la tècnica del rebaixament i ajust de les canyes. 

Ø Desenvolupar la comprensió d'estructures musicals més complexes. 

Ø Seguir en la pràctica de fragments a primera vista. 

Ø Adquirir uns correctes i eficaços hàbits d'estudi. 

Ø Practicar la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis i xicotetes obres de 

repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Interpretar en públic alguna senzilla obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a solista. 

Ø Continuar practicant la música de conjunt. 

Ø Adquirir hàbits de neteja i conservació de l'instrument. 
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CONTINGUTS 

Ø Coneixement de tots els components que conformen la morfologia del clarinet. 

Ø Estudi de la respiració diafragmàtica mitjançant el control de la columna d'aire en els seus 

moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Emissió dels sons del registre agut del clarinet mitjançant notes llargues buscant la millor 

posició de l'embocadura fins a aconseguir un so correcte. 

Ø Adopció d'una correcta posició corporal, tant dempeus com assegut. 

Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona, blanca) i escales M i m (fins a 

4 alteracions), amb i sense canvis bruscos d'intensitat. 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-MI5 

Ø Pràctica de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició corporal. 

Ø Estudi dels accents i de la combinació de 3 en 3 del picat amb el lligat mitjançant l'execució 

de xicotets estudis, l'escala cromàtica i escales i arpegis (fins a 4 alteracions). 

Desenvolupament de les articulacions treballades en cursos anteriors. 

Ø Estudi dels matisos de pianissimo, piano, mezzopiano, mezzoforte, forte i fortíssim, així 

com els canvis entre ells de manera sobtada. Introducció dels reguladors d'intensitat 

(crescendos i decrecendos). Per a això utilitzar la pràctica d'escales en diverses intensitats 

i estudis. 

Ø Estudi d'arpegis i intervals de tercera (fins a quatre alteracions) en diverses articulacions i 

velocitats. 

Ø Estudi de la memòria mitjançant la memorització de senzilles peces o estudis musicals o 

de les escales i arpegis treballats en classe. 

Ø Pràctica dels mecanismes bàsics per a corregir l'afinació: control de l'aire en les notes del 

registre agut i utilització de digitacions especials per a algunes notes (sol3, la3, sib3,  

mi5). 

Ø Estudi de la digitació dels sons que estan dins del registre d'estudi del curs. 

Ø Desenvolupament en la tècnica del raspat de les canyes per a aconseguir una millor 

qualitat tímbrica i sonora. 

Ø Comprensió de les estructures musicals com a temes, frases i semi frases. 

Ø Pràctica de la lectura a primera vista amb exercicis senzills de 16 compassos adequats al 

nivell adquirit en llenguatge musical. 

Ø Adquisició d'uns correctes hàbits d'estudi, fomentant l'estudi diari i la planificació 
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d'aquest. 

Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis i xicotetes obres de 

repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Realització de dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la interpretació de 

memòria (almenys en una de les dues audicions) d'alguna obra adequada de repertori, bé 

com a solista (amb acompanyament de piano) o en conjunt amb altres clarinets. 

Ø Pràctica de la música en grup de clarinets (duos, trios, quartets,…) d'obres adequades al 

nivell dels intèrprets. 

Ø Adquisició dels hàbits de neteja i conservació bàsics per a un bon manteniment de 

l'instrument. 

Ø Estudi d'altres instruments de la família del clarinet: requinte i clarinet baix. 

Ø Adquisició dels hàbits de neteja i conservació bàsics per a un bon manteniment de 

l'instrument. Iniciació a xicotetes reparacions de l'instrument: greixatge i canvi d'alguna 

sabatilla. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• “L’ ECOLE PREPARATOIRE DELA TECHNIQUE”......................................................J. Lancelot 

• “MÈTODE COMPLETO PARA CLARINET” (1a part)................................................A. Romero 

• “FIRST REPERTOIRE PIECES FOR CLARINET”…..................................................Peter Wastall 

 

Primer trimestre: 

 

Ø “École préparatoire de la technique”: Do M, La m, Fa M, Re m 

Ø “Mètode complet per a clarinet”: duos 1, 2, 3, 4 i exercicis 

Ø “First Repertoire pieces for clarinet”: lessons 1, 2,3 Escala cromàtica: MI2-RE5 

Ø Escales i arpegis: Do M, La m, Fa M, Re m, Sol M i La meua m 

 

Segon trimestre: 

 

Ø “École préparatoire de la technique”: *Sib M, Sol m, Re M, Si m 

Ø “Mètode complet per a clarinet”: duos 5, 6, 7 i 8 i exercicis 

Ø “First Repertoire for Clarinet”: lessons 4, 5, 6, 7 Escala cromàtica: MI2-RE#5 

Ø Escales i arpegis: Sib M, Sol m, Re M i Si m 
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Tercer trimestre: 

 

Ø “École préparatoire de la technique”: La M, Fa# m, Lab M, Fa m, El meu M i Do#m 

Ø “Mètode complet per a clarinet”: duos 9, 10, 11, 12 i exercicis 

Ø “First Repertoire for Clarinet”: lessons 8, 9, 10 Escala cromàtica: MI2-MI5 

Ø Escales i arpegis: Sib M, Sol m, Re M, Si m, Mib M, Do m, La M, Fa# m, 

 

 

 

OBRES 

 

Ø Sonata núm. 1.....................................................................................................J.X. Lefèvre,  

Ø Fantasia.....................................................................................................................Nielsen,  

Ø Tres peces..................................................................................................................J. Pons,  

 

entre altres d'un nivell semblant. 
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

OBJECTIUS: 

Ø Conèixer a la perfecció la morfologia del clarinet. 

Ø Utilitzar una correcta respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la columna d'aire 

en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Consolidar una correcta embocadura de manera que possibilite una correcta emissió del 

so. 

Ø Consolidar una bona posició corporal que afavorisca una correcta respiració i posició de 

l'instrument i la coordinació entre totes dues mans. 

Ø Afermar un so amb qualitat. 

Ø Aconseguir la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest curs. 

Ø Aplicar la relaxació corporal per a la interpretació musical. 

Ø Introduir el tenuto i controlar tots els tipus d'articulacions treballats en els cursos 

anteriors. 

Ø Controlar tota la gamma d'intensitats treballades en anteriors cursos i introduir els canvis 

bruscos d'intensitat dels sforzatos. 

Ø Practicar la flexibilitat sonora comprenent la importància del control de la columna d'aire 

per a l'ampliació i facilitat de registre. 

Ø Ampliar el desenvolupament de la memòria musical mitjançant la memorització de 

moviments d'obres més llargues i complexes. 

Ø Buscar l'afinació, tant individual com col·lectiva, i conèixer recursos per a controlar-la. 

Ø Dominar la digitació qualsevol dels sons que estiguen dins del registre treballat. 

Ø Desenvolupar la tècnica del rebaixament i ajust de les canyes. 

Ø Desenvolupar la comprensió d'estructures musicals més complexes. 

Ø Interpretar fragments més complicats a primera vista. 

Ø Adquirir uns correctes i eficaços hàbits d'estudi. 

Ø Practicar la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis xicotetes obres de 

repertori d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Interpretar en públic alguna obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a solista. 

Ø Pràctica de la música de conjunt. 

Ø Començar a conèixer altres instruments de la família del clarinet. 
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CONTINGUTS: 

Ø Coneixement complet de tots els components que conformen la morfologia del clarinet. 

Ø Estudi de la respiració diafragmàtica mitjançant el control de la columna d'aire en els seus 

moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Emissió dels sons del registre agut del clarinet mitjançant notes llargues buscant la millor 

posició de l'embocadura fins a aconseguir un so correcte. 

Ø Adopció d'una correcta posició corporal, tant dempeus com assegut. 

Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona, blanca) i escales M i m (fins a 

5 alteracions), amb i sense canvis bruscos d'intensitat. 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-SOL5 

Ø Pràctica de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició corporal. 

Ø Estudi del tenuto i de la combinació de 4 en 4 del picat amb el lligat mitjançant l'execució 

d'estudis, l'escala cromàtica i escales i arpegis 

Ø (fins a 5 alteracions). Perfeccionament de les articulacions treballades en cursos anteriors. 

Ø Estudi de tots els matisos treballats en cursos anteriors i del sforzato. Per a això practicar 

escales en diverses intensitats i estudis. 

Ø Estudi d'arpegis i intervals de tercera (fins a cinc alteracions) en diverses articulacions i 

velocitats. 

Ø Estudi de la memòria mitjançant la memorització d'obres curtes o algun moviment d'obra, 

estudis musicals o de les escales i arpegis. 

Ø Pràctica dels mecanismes bàsics per a corregir l'afinació: control de l'aire en les notes del 

registre agut i greu i utilització de digitacions especials per a algunes notes (sol3, sol#3, 

la3, sib3, mi5, fa5). 

Ø Estudi de la digitació dels sons que estan dins del registre d'estudi del curs. 

Ø Desenvolupament de la tècnica del raspat de les canyes per a aconseguir una millor 

qualitat tímbrica i sonora. Introducció del tall de canyes. 

Ø Comprensió de les estructures musicals com a temes, frases i semi frases, així com 

començar a introduir els elements d'anàlisis bàsiques per a comprendre una obra 

(introducció, pont, coda,…) 

Ø Pràctica de la lectura a primera vista amb exercicis de 24 compassos adequats al nivell 

adquirit en llenguatge musical. 

Ø Adquisició d'uns correctes hàbits d'estudi, fomentant l'estudi diari i la planificació 

d'aquest. 
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Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant estudis i obres de repertori 

d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell. 

Ø Realització de dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la interpretació de 

memòria (almenys en una de les dues audicions) d'alguna obra adequada de repertori, bé 

com a solista (amb acompanyament de piano) o en conjunt amb altres clarinets. 

Ø Pràctica de la música en grup de clarinets (duos, trios, quartets,…) d'obres adequades al 

nivell dels intèrprets. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ø “80 GRADED STUDIES FOR CLARINET” Book One..............J. Davis i Paul Harris 

Ø “MÉTODO COMPLET PER A CLARINET”.............................................A. Romer 

Ø Lectures a vista........................................................................Diversos autors 

 

Obres de repertori d'accés, segons el nivell estipulat 

 

Primer trimestre: 

 

Ø “80 graded” Estudis 30,31,32,33,34,35,36,37 

Ø “Mètode complet per a clarinet”: duos 13, 14, 15, 16 i 40 xicotets exercicis (1 a 8) 

Ø Escala cromàtica articulada. MI2-Fa5 

Ø Escales i arpegis fins a 3 alteracions de memòria amb varietat de ritmes i alteracions. 

Ø Lectures a vista 

Ø Obra de repertori triada de l'annex a interpretar en l'audició 

 

Segon trimestre: 

 

Ø “80 *graded” Estudis 38,39,40,42,42,43 

Ø “Mètode complet per a clarinet”: duos 17, 18, 19, 20 i 40 exercicis (9 a 19) 

Ø Escales i arpegis fins a 3 alteracions de memòria amb varietat de ritmes i alteracions. 

Ø Escala cromàtica articulada. MI2-Fa # 5 

Ø Lectures a vista 

Ø Obra de repertori a interpretar en l'audició 
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Tercer trimestre: 

 

Ø “80 *graded” Estudis 44,45,46,47,48,49... 

Ø “Mètode complet per a clarinet”: duos 21,22, on arribe, exercicis (20 a 30) 

Ø Escala cromàtica articulada MI2-SOL5 

Ø Escales i arpegis fins a 3 alteracions de memòria amb varietat de ritmes i alteracions. 

Ø Lectures a vista 

Ø Obra de repertori a interpretar en l'audició 

 

 

Material complementari: 

 

Ø “ESCALES MAJORS I MENORS”.........................................................J. Vercher 

Ø “FIRST REPERTOIRE PIECES FOR CLARINET”......................................P.Wastall 

Ø “80 GRADED STUDIES” Ed. Faber Music........................................Varis autors 

 

 

OBRES 

 

“FANTASÍA” ......................................................................................................... C. Nielsen 

“TRES PIEZAS” ......................................................................................................... J. Pons 

“CANTO ESLAVO” .................................................................................................... J. Barat 

“5 BAGATELLES” (nº 3)……………….……………………….................................……………….G. Finzi 

“ARIA” ................................................................................................................... E. Bozza 

“PETITE PIÈCE” ................................................................................................... C. Debussy 

“ROMANZE” (2º movimiento del concierto nº 3 en Sib M) ................................ C. Stamitz 

“CONCIERTO” ................................................................................................... R. Korsakov 

“AN EVENING IN THE VILLAGE” ............................................................................ B. Bartok 

“ADAGIO” ....................................................................................................... C. Baermann 
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CURS PREPARACIÓ PROVA 

OBJECTIUS: 

 

Ø Utilitzar una correcta respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la columna d'aire 

en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Començar a adquirir la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la 

qualitat sonora. 

Ø Desenvolupar un so homogeni i flexible en tots els registres estudiats en aquest curs. 

Ø Perfeccionar la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest curs. 

Ø Aplicar la relaxació corporal per a la interpretació musical. 

Ø Introduir el picat lligat i controlar tots els tipus d'articulacions treballats en els cursos 

anteriors. 

Ø Controlar tota la gamma d'intensitats treballades en anteriors cursos. 

Ø Iniciar l'estudi dels ornaments: trinats i *mordentes. 

Ø Desenvolupar la flexibilitat sonora comprenent la importància del control de la columna 

d'aire per a l'ampliació i facilitat de registre. 

Ø Continuar el desenvolupament de la memòria musical mitjançant la memorització de 

moviments d'obres més llargues i complexes. 

Ø Buscar l'afinació, tant individual com col·lectiva, i conèixer recursos per a controlar-la. 

Ø Aprofundir en la tècnica del rebaixament i ajust de les canyes per a millorar aspectes 

sonors i interpretatius (estils). 

Ø Introduir l'anàlisi per a l'estudi de les diverses obres i estudis proposats en classe. 

Ø Interpretar fragments més complicats a primera vista. 

Ø Començar a adquirir autonomia progressivament major per a solucionar qüestions 

relacionades amb la interpretació: sonoritat, digitació, articulació, afinació i fraseig. 

Ø Iniciar-se en la interpretació d'obres representatives del les diverses èpoques i estils de 

dificultat adequada a aquest nivell per a constituir el repertori corresponent. 

Ø Interpretar en públic alguna obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a solista. 

Ø Pràctica de la música de conjunt, bé en formacions de cambra o de diversa configuració. 

Ø Conèixer tots els instruments de la família del clarinet. 

Ø Realitzar xicotetes reparacions de l'instrument per a la seua millor conservació. 
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CONTINGUTS: 

Ø Perfeccionament de la respiració diafragmàtica mitjançant el control de la columna 

d'aire 

Ø en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Emissió dels sons del registre agut del clarinet mitjançant notes llargues buscant la millor 

posició de l'embocadura fins a aconseguir un bon so. 

Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona, blanca) i escales M i m (fins a 

5 alteracions), amb canvis progressius i bruscos d'intensitat. 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-LA5 

Ø Pràctica de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició corporal. 

Ø Estudi del picat lligat i de totes les combinacions del picat amb el lligat mitjançant 

l'execució d'estudis, l'escala cromàtica i escales i arpegis (fins a 5 alteracions). 

Perfeccionament de les articulacions treballades en cursos anteriors. 

Ø Perfeccionament de tots els matisos treballats en cursos anteriors. Per a això practicar 

escales en diverses intensitats i estudis. 

Ø Iniciació a l'estudi dels ornaments: trinats i mordents. 

Ø Estudi d'arpegis i intervals de tercera en diverses tonalitats, articulacions i velocitats. 

Ø Estudi de la memòria mitjançant la memorització d'obres no gaire llargues o moviments 

d'obres, estudis musicals o de les escales, arpegis i intervals de tercera treballats en 

classe. 

Ø Pràctica dels mecanismes bàsics per a corregir l'afinació: control de l'aire en tots els 

registres i utilització de digitacions especials per a algunes notes (sol3, sol#3, la3, sib3, 

mi5, fa5). Iniciació a l'estudi de les notes agudes en diverses digitacions. 

Ø Aprofundiment en la tècnica del raspat de les canyes per a aconseguir una millor qualitat 

tímbrica i sonora. Desenvolupament del tall de canyes. 

Ø Introducció de l'anàlisi per a l'estudi de les diverses obres i estudis proposats en classe. 

Ø Pràctica de la lectura a primera vista amb exercicis de 32 compassos, algun fragment 

d'alguna obra, passatge bandístic o orquestral, adequats al nivell adquirit en llenguatge 

musical. 

Ø Adquisició de l'autonomia necessària per a solucionar els problemes tècnics derivats de 

la pràctica diària de l'instrument: sonoritat, digitació, articulació, afinació i fraseig. 

Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant obres representatives, 

d'acord amb els objectius i continguts del curs, del repertori clarinetístic: el classicisme. 
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Ø Realització de dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la interpretació de 

memòria (almenys en una de les dues audicions) d'alguna obra adequada de repertori, 

bé com a solista (amb acompanyament de piano) o en conjunt amb altres clarinets. 

Ø Pràctica de la música en grup de clarinets (duos, trios, quartets,…) d'obres adequades al 

nivell dels intèrprets. 

Ø Estudi dels instruments més importants que conformen la família de clarinets: requint, 

clarinet en sib i la, clarinet alt, clarinet baix i clarinet contrabaix. 

Ø Estudi de xicotetes reparacions de l'instrument: canvi de suro de les espigues, greixatge 

de caragols i molls i canvi d'alguna sabatilla senzilla. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ø “KLOSÉ”(mètode per a clarinet)...............................................................................H. Klosé 

Ø “Passage studies”....................................................................................................Thurston 

Ø “21 CAPRITXOS”..................................................................................................V. Gambaro 

Ø “MÈTODE COMPLET 2a PART”................................................................................A. Romer 

 

 

Primer trimestre: 

 

Ø “Romer”: unitats i estudis 1, 2, 3 

Ø “Klosé”: dels 45 exercicis d'articulació, els números 2, 3, 5, 7, 4, 11, 9, 12, 10, 16, 19, 20, 

21, 24, 31, 29, 8, 30, 32 i 28 

Ø “Gambaro”: lliçons 7, 9 

Ø “Passage Studies” els números 1, 2, 3 

Ø Escala cromàtica: MI2-SOL5 

Ø Escales i arpegis: Do M, La m, Fa M, Re m, Sol M, El meu m, Sib M i Sol m  

Ø Obra de repertori 
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Segon trimestre: 

 

Ø “Romer”: Unitats i estudis 4, 5, 6 

Ø “Klosé”: dels 45 exercicis d'articulació, els números 25, 33, 23, 6, 15, 36, 38, 26, 17, 1, 14 

i 13 

Ø “Gambaro”: lliçons 10, 11 

Ø “Passage Studies” els números 4, 5 

Ø Escala cromàtica: MI2-SOL#5 

Ø Escales i arpegis: Re M, Si m, Mib M, Do m, La M, Fa# m, Lab M, Fa m i MiM 

Ø Obra de repertori 

 

 

Tercer trimestre: 

 

Ø “Romer”: unitats i estudis 7, 8,9 

Ø “Klosé”: dels 45 exercicis d'articulació, els números 18, 39, 35, 40, 44, 45, 34, 37, 22, 27, 

41, 43, 42 

Ø “Gambaro”: lliçons 11, 12, 13 

Ø Pssage Estudies” els números 5, 6, 7 

Ø Escala cromàtica: MI2-LA5 

Ø Escales i arpegis M, Si m, *Mib M, Do m, La M, Fa# m, *Lab M, Fa m i *MiM 

Ø Obra de repertori 

 

 

 

Material complementari: 

 

Ø “ESCALES MAJORS I MENORS”...............................................................................J. Vercher 

Ø “MÉTODO COMPLET PER A CLARINET” 2a part....................................................A. Romero 

Ø “30 Capricci per clarinetto”..................................................................................E. Cavallini 
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Obres per a preparar les proves (cinc a triar d’estils diferents):  

 

“HABANERA” ......................................................................................................... M. Ravel 

“FIVE BAGATELLES” (la No. 1, 2, 4 y 5). .................................................................... G.Finzi 

“OBERÓN” ............................................................................ C. M. von Weber (arr. H. Klosé) 

“FIVE SONATAS” .................................................................................................. X. Lefèvre 

“CONCERTINO Op. 26” .................................................................................... C. M. Weber 

“CONCIERTO No. 3” (completo). ......................................................................... C. Stamitz 

“DUO CONCERTANTE” ....................................................................................... D. Milhaud 

“PIEZAS FANTÁSTICAS” ................................................................................... R. Schumann 

“JAZZ FOR FUN”......................................................................................................A. Waignein 

“SONATINA”…...………………………………….........................………………………………W. A. Mozart 

“MALLORCA”...................................................................................I. Albéniz (arr. J. Amaz) 

“EL AMOR BRUJO” ............................................................... M. de Falla (arr. Charles Schiff) 

“DANZA ESPAÑOLA Nº 5” (“Andaluza”) ....................................... E. Granador (arr. J. Amaz) 
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CURS MANTENIMENT 

 
OBJECTIUS: 

 

Ø Utilitzar una correcta respiració diafragmàtica, mitjançant el control de la columna d'aire 

en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Començar a adquirir la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la 

qualitat sonora. 

Ø Desenvolupar un so homogeni i flexible en tots els registres estudiats en aquest curs. 

Ø Perfeccionar la igualtat del so en tot el registre estudiat en aquest curs. 

Ø Aplicar la relaxació corporal per a la interpretació musical. 

Ø Introduir el picat lligat i controlar tots els tipus d'articulacions treballats en els cursos 

anteriors. 

Ø Controlar tota la gamma d'intensitats treballades en anteriors cursos. 

Ø Iniciar l'estudi dels ornaments: trinats i *mordentes. 

Ø Desenvolupar la flexibilitat sonora comprenent la importància del control de la columna 

d'aire per a l'ampliació i facilitat de registre. 

Ø Continuar el desenvolupament de la memòria musical mitjançant la memorització de 

moviments d'obres més llargues i complexes. 

Ø Buscar l'afinació, tant individual com col·lectiva, i conèixer recursos per a controlar-la. 

Ø Aprofundir en la tècnica del rebaixament i ajust de les canyes per a millorar aspectes 

sonors i interpretatius (estils). 

Ø Introduir l'anàlisi per a l'estudi de les diverses obres i estudis proposats en classe. 

Ø Interpretar fragments més complicats a primera vista. 

Ø Començar a adquirir autonomia progressivament major per a solucionar qüestions 

relacionades amb la interpretació: sonoritat, digitació, articulació, afinació i fraseig. 

Ø Iniciar-se en la interpretació d'obres representatives del les diverses èpoques i estils de 

dificultat adequada a aquest nivell per a constituir el repertori corresponent. 

Ø Interpretar en públic alguna obra de repertori, bé siga per a conjunt o per a solista. 

Ø Pràctica de la música de conjunt, bé en formacions de cambra o de diversa configuració. 

Ø Conèixer tots els instruments de la família del clarinet. 

Ø Realitzar xicotetes reparacions de l'instrument per a la seua millor conservació. 
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CONTINGUTS: 

 

Ø Perfeccionament de la respiració diafragmàtica mitjançant el control de la columna 

d'aire 

Ø en els seus moviments d'inspiració i espiració. 

Ø Emissió dels sons del registre agut del clarinet mitjançant notes llargues buscant la millor 

posició de l'embocadura fins a aconseguir un bon so. 

Ø Treball del so mitjançant notes llargues (figures de redona, blanca) i escales M i m (fins a 

5 alteracions), amb canvis progressius i bruscos d'intensitat. 

Ø Equilibri del so del registre programat per a aquest nivell: MI2-LA5 

Ø Pràctica de la relaxació a través de la respiració i d'una correcta posició corporal. 

Ø Estudi del picat lligat i de totes les combinacions del picat amb el lligat mitjançant 

l'execució d'estudis, l'escala cromàtica i escales i arpegis (fins a 5 alteracions). 

Perfeccionament de les articulacions treballades en cursos anteriors. 

Ø Perfeccionament de tots els matisos treballats en cursos anteriors. Per a això practicar 

escales en diverses intensitats i estudis. 

Ø Iniciació a l'estudi dels ornaments: trinats i mordents. 

Ø Estudi d'arpegis i intervals de tercera en diverses tonalitats, articulacions i velocitats. 

Ø Estudi de la memòria mitjançant la memorització d'obres no gaire llargues o moviments 

d'obres, estudis musicals o de les escales, arpegis i intervals de tercera treballats en 

classe. 

Ø Pràctica dels mecanismes bàsics per a corregir l'afinació: control de l'aire en tots els 

registres i utilització de digitacions especials per a algunes notes (sol3, sol#3, la3, sib3, 

mi5, fa5). Iniciació a l'estudi de les notes agudes en diverses digitacions. 

Ø Aprofundiment en la tècnica del raspat de les canyes per a aconseguir una millor qualitat 

tímbrica i sonora. Desenvolupament del tall de canyes. 

Ø Introducció de l'anàlisi per a l'estudi de les diverses obres i estudis proposats en classe. 

Ø Pràctica de la lectura a primera vista amb exercicis de 32 compassos, algun fragment 

d'alguna obra, passatge bandístic o orquestral, adequats al nivell adquirit en llenguatge 

musical. 

Ø Adquisició de l'autonomia necessària per a solucionar els problemes tècnics derivats de 

la pràctica diària de l'instrument: sonoritat, digitació, articulació, afinació i fraseig. 

Ø Pràctica de la sensibilitat i interpretació musical mitjançant obres representatives, 
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d'acord amb els objectius i continguts del curs, del repertori clarinetístic: el classicisme. 

Ø Realització de dues audicions amb públic durant el curs, mitjançant la interpretació de 

memòria (almenys en una de les dues audicions) d'alguna obra adequada de repertori, 

bé com a solista (amb acompanyament de piano) o en conjunt amb altres clarinets. 

Ø Pràctica de la música en grup de clarinets (duos, trios, quartets,…) d'obres adequades al 

nivell dels intèrprets. 

Ø Estudi dels instruments més importants que conformen la família de clarinets: requint, 

clarinet en sib i la, clarinet alt, clarinet baix i clarinet contrabaix. 

Ø Estudi de xicotetes reparacions de l'instrument: canvi de suro de les espigues, greixatge 

de caragols i molls i canvi d'alguna sabatilla senzilla. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ø “KLOSÉ”(mètode per a clarinet)................................................................H. Klosé 

Ø “Passage studies”.....................................................................................Thurston 

Ø “21 CAPRITXOS”..................................................................................V. Gambaro 

Ø “MÈTODE COMPLET 2a PART”.................................................................A. Romer 

 

Primer trimestre: 

 

Ø “Romer”: unitats i estudis 1, 2, 3 

Ø “Klosé”: dels 45 exercicis d'articulació, els números 2, 3, 5, 7, 4, 11, 9, 12, 10, 16, 19, 20, 

21, 24, 31, 29, 8, 30, 32 i 28 

Ø “Gambaro”: lliçons 7, 9 

Ø “Passage Studies” els números 1, 2, 3 

Ø Escala cromàtica: MI2-SOL5 

Ø Escales i arpegis: Do M, La m, Fa M, Re m, Sol M, El meu m, Sib M i Sol m  

Ø Obra de repertori 

 

Segon trimestre: 

 

Ø “Romer”: Unitats i estudis 4, 5, 6 

Ø “Klosé”: dels 45 exercicis d'articulació, els números 25, 33, 23, 6, 15, 36, 38, 26, 17, 1, 14 
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i 13 

Ø “Gambaro”: lliçons 10, 11 

Ø “Passage Studies” els números 4, 5 

Ø Escala cromàtica: MI2-SOL#5 

Ø Escales i arpegis: Re M, Si m, Mib M, Do m, La M, Fa# m, Lab M, Fa m i MiM 

Ø Obra de repertori 

 

Tercer trimestre: 

 

Ø “Romer”: unitats i estudis 7, 8,9 

Ø “Klosé”: dels 45 exercicis d'articulació, els números 18, 39, 35, 40, 44, 45, 34, 37, 22, 27, 

41, 43, 42 

Ø “Gambaro”: lliçons 11, 12, 13 

Ø Pssage Estudies” els números 5, 6, 7 

Ø Escala cromàtica: MI2-LA5 

Ø Escales i arpegis M, Si m, *Mib M, Do m, La M, Fa# m, *Lab M, Fa m i *MiM 

Ø Obra de repertori 

 

Material complementari: 

Ø “ESCALES MAJORS  i MENORS”...............................................................J. Vercher 

Ø “MÉTODO COMPLET PER A CLARINET” 2a part.....................................A. Romero 

Ø “30 Capricci per clarinetto”...................................................................E. Cavallini 

 

Obres per a preparar les proves (cinc a triar d’estils diferents):  

 

“HABANERA”..................................................................................................M. Ravel 

“FIVE BAGATELLES” (la No. 1, 2, 4 y 5)...............................................................G.Finzi 

“OBERÓN”...................................................................C. M. von Weber (arr. H. Klosé) 

“FIVE SONATAS”...........................................................................................X. Lefèvre 

“CONCERTINO Op. 26”.............................................................................C. M. Weber 

“CONCIERTO No. 3” (completo)....................................................................C. Stamitz 

“DUO CONCERTANTE”................................................................................D. Milhaud 

“PIEZAS FANTÁSTICAS”............................................................................R. Schumann 
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“JAZZ FOR FUN”.......................................................................................A. Waignein 

“SONATINA”…...………………………………….........................…………..........……W. A. Mozart 

“MALLORCA”............................................................................I. Albéniz (arr. J. Amaz) 

“EL AMOR BRUJO”.......................................................M. de Falla (arr. Charles Schiff) 

“DANZA ESPAÑOLA Nº 5” (“Andaluza”)...............................E. Granador (arr. J. Amaz)  
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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PROGRAMACIÓ DE SAXÒFON 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 



 

133 

 
15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.



 

135 

Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.



 

140 

 
6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs.  

 
CURS D'INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les parts que formen el saxòfon. 
 

Ø Conèixer les parts del cos i músculs que intervenen en tocar l'instrument. 
 

Ø Familiaritzar-se amb el so del saxòfon. 
 

Ø Adoptar una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument, de 
manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la respiració natural 
i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i digitació. 

 
Ø Iniciar la pràctica de la respiració diafragmàtica (exercicis bàsics per a prendre 

consciència). 
 

Ø Iniciar en el control de l'emissió i afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest curs (primer 
amb la boquilla i posteriorment amb l'instrument). 

 
Ø Aprendre les posicions de les notes en l'instrument exigides per a aquest curs. 

 
Ø Interpretar el repertori de l'instrument per a aquest curs( estudis, obres senzilles, 

fragments etc). 
 
Ø Adquirir i desenvolupar hàbits d'estudi correctes. 

 
Ø Realitzar almenys una actuació en públic. 

 
 
 
CONTINGUTS 
 
En aquest curs es pretén que els alumnes amb edats inferiors a l'adequada per a començar el 
primer curs, vagin adaptant-se i descobrint a poc a poc el saxofon. 
 

Ø Comparació dels sons. 
 

Ø Coneixement de la lectura a vista. 
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Ø Descobrir hàbits correctes  
 

Ø Muntatge i manteniment de l'instrument. 
 

Ø Coneixement de la canya i parts de què consta. 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument. 
 

Ø Coneixement de les parts del saxofon. 
 

Ø Col·locació de l'instrument i de l'instrumentista. 
 

Ø Formació de l'embocadura. 
 

Ø Pràctica de l'emissió del so. 
 

Ø Coneixement de les digitacions de les notes naturals del saxofon. 
 

Ø Interpretació de peces clàssiques breus i fàcils. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Com sonar el saxòfon (vol. I)…............................................. ........Israel Mira (Ed. Rivera) 
             Pàg 1 a 49 
 

Ø Methode de saxophone debutant ………………………………......C. Delangle (Ed H.Lemoine) 
             Lliçó 1 a la 4 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS  

Ø Adoptar una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i la 
canya, de manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la 
respiració natural i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i 
digitació. 
 

Ø Continuar amb la pràctica de la respiració diafragmàtica. 
 

Ø Continuació amb l'emissió i afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest curs (primer amb 
la canya i posteriorment amb l'instrument). 

 
Ø Aprendre les posicions de les notes en l'instrument exigides per a aquest curs. 

 
Ø Interpretar el repertori de l'instrument per a aquest curs( estudis, obres senzilles, 

fragments etc). 
 

Ø Adquirir i desenvolupar hàbits d'estudi correctes. 
 

Ø Desenvolupar la memòria musical. 
 

Ø Llegir a primera vista peces o fragments adequats al nivell del curs i de l'alumne. 
 

Ø Iniciar la pràctica del treball en grup o conjunt(amb el professor i amb altres alumnes). 
 

Ø Impulsar l'estimulació i desenvolupament de la sensibilitat musical. 
 

Ø Conèixer i practicar les articulacions bàsiques i les seves combinacions(picat i lligat). 
 

Ø Realitzar almenys una actuació en públic. 
 
 
 

CONTINGUTS 
Ø Coneixement de la lectura a vista. 

 
Ø Treballar la memòria musical. 

 
Ø Descobrir hàbits correctes d'estudi. 
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Ø Descobrir les estructures musicals. 
 

Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori 
propi del saxofon que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat 
musical i tècnica de l'alumne. 
 

Ø Iniciació a la improvisació. 
 

Ø Pràctica instrumental en grup al seu nivell. 
 

Ø Descobrir els automatismes. 
 

Ø Descobrir la relaxació. 
 

Ø Muntatge i manteniment de l'instrument. 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument. 
 

Ø Col·locació de l'instrument i de l'instrumentista. 
 

Ø Formació de l'embocadura. 
 

Ø Interpretació de peces clàssiques breus i fàcils. 
 

Ø Pràctica de conjunt amb altres instruments. 
 

Ø Introducció al concepte d'afinació. 
 

Ø Conèixer els diferents tipus de picat i lligat. Tot picat, tot lligat, picat de 4 en 4, picat de 2 
en 2, 2 lligades 2 picades, etc. 

 
 
 
 BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Com sonar el saxòfon (vol. I)….....................................................Israel Mira (Ed. Rivera) 
Pàg 50 a 109 
 

Ø 25 Estudis fàcils, progressius i variats...........................................M. Meriot (Ed. Leduc) 
             Estudi del núm. 1 al 5. 
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REPERTORI 

Saxòfon en Mib/Sib 
 

• KESA ..................................................................................... ...........A. Ameller (Ed. R.Martin) 
• L’ELEPHANT ET LA POUPEE (Mib- Sib) ................................. ............A. Crepin (Ed. R. Martin) 
• BERCEUSE (MIb-Sib) ............................................................. .............G. Martin (Ed. A. Leduc) 
• SUITE BREVE… ...................................................................... ...........F. Lemaire (Ed. Billaudot) 
• LA SAUGE......................................................................................A. Ameller (Ed. H. lemoine) 
• SEVEN EASY DANCES............................................................P. Harris ( Ed. Boosey & Hawkes) 
• SERENITE............................................................................................M. Meriot (Ed.A. leduc) 
• AU FILL DE L’EAU...............................................................................G. Samyn (Ed. Billaudot) 

 
 
Duos de saxos 
 

- 20 ESTUDIS PROGRESSIUS, en forma de duos…...........................P. M. Dubois (Ed. Billaudot) 
Del 1 al 10. 

 
 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 

OBJECTIUS 

Ø Millorar el so del saxòfon. 
 

Ø Afermar una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i la 
canya, de manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la 
respiració natural i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i 
digitació. 

 
Ø Ampliació de la pràctica de la respiració diafragmàtica (ampliar exercicis per a prendre 

consciència i practicar). 
 

Ø Millora en el control de l'emissió i afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest curs. 
 

Ø Ampliar les posicions de les notes en l'instrument. Conèixer l'escala cromàtica  
 

Ø Interpretar el repertori de l'instrument per a aquest curs (estudis, obres senzilles, 
fragments etc). 

 
Ø Adquirir i desenvolupar hàbits d'estudi correctes. 

 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis concordes a aquest curs. 

 
Ø Llegir a primera vista peces o fragments adequats al nivell del curs i de l'alumne. 

 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt(amb el professor i amb altres 

alumnes). 
 

Ø Desenvolupar de la sensibilitat musical. 
 

Ø Conèixer i practicar les articulacions bàsiques i les seves combinacions(picat i lligat). 
 

Ø Conèixer les diferents dinàmiques i iniciar la pràctica del fort i el piano. 
 

Ø Realitzar actuacions en públic. 
 

Ø Continuar amb la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 
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CONTINGUTS 

 
Ø Identificar els diferents sons. 

 
Ø Iniciació a la pràctica de lectura a vista. 

 
Ø Iniciació progressiva a la memòria musical. 

 
Ø Desenvolupar els hàbits correctes per a l'estudi. 

 
Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori 

del saxòfon, que es considerin útils per a l'alumne. 
 

Ø Pràctica instrumental en grup al seu nivell. 
 

Ø Iniciació als automatismes i a la flexibilitat 
 

Ø Coneixements de tècniques de relaxació. 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument. 
 

Ø Pràctica de conjunt amb altres instruments per a desenvolupar l'ajust. 
 

Ø Coneixement de les notes alterades sobre tota l'extensió tradicional del saxòfon. 
 

Ø Estudi de l'escala cromàtica des del sib greu fins al fa# agut en rodones, blanques, negres 
i corxeres (q = 66-80). 

 
Ø Iniciació als matisos i alteracions pròpies. 

 
Ø Iniciació a l'afinació. 

 
  
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Com sonar el saxòfon ( vol. II)…...................................................Israel Mira (Ed. Rivera) 
 

Ø 25 estudis fàcils, progressius i variats............................................M. Meriot (Ed Leduc) 
              Estudi del núm. 6 al 25 
 



 

147 

 
REPERTORI 
 
Saxòfon en Mib: 
 
• SERENITE.................................................................................................M. Meriot ( A. Leduc) 
• CANTILENE......................................................................................Marc-Carles (Ed. A. Leduc) 
• CHANSON A BERCER...................................................................................E.Bozza (Ed.Leduc) 
• REVES D`ENFANT.........................................................................................E.Bozza (Ed.Leduc) 
• PARADE DELS PETITS SOLDATS...................................................................E.Bozza (Ed.Leduc) 
• UN PETIT CHINOIS A DINANT…..........................................................A. Crepin (Ed. R. Martin) 
• PRELUDE ET RENGAINE.................................................................P. M. Dubois (Ed. Billaudot) 
• VACANCES………………………………………………………………………….....…J. M. Damase (Ed.Billaudot) 
 
Saxòfon en Sib : 
 
• ANDANTE ET JEU......................................................................................J. Gallet (Ed. Billaudot) 
• SERENITE.................................................................................................M. Meriot ( A. Leduc) 
• PRELUDE ET RENGAINE..................................................................P. M. Dubois (Ed.Billaudot) 
• UN PETIT CHINOIS A DINANT…..........................................................A. Crepin (Ed. R. Martin) 
 
Duos de saxos 
 
• 20 ESTUDIS PROGRESSIUS, en forma de duos….............................P. M. Dubois.(Ed.Billaudot) 
   De l'11 al 20 
 
 
 
 
 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Perfeccionar el so del saxòfon. 
 

Ø Mantenir una posició corporal que afavoreixi la correcta col·locació de l'instrument i 
la canya, de manera natural i relaxada, així com la coordinació de totes dues mans, la 
respiració natural i evitar possibles tensions que dificultin la correcta emissió del so i 
digitació. 

 
Ø Desenvolupar progressivament la pràctica de la respiració diafragmàtica (valorar la 

importància de la utilització contínua d'aquesta respiració). 
 

Ø Mostrar el control de l'emissió i afermar l'afinació del so d'acord amb el nivell d'aquest 
curs. 

 
Ø Interpretar el repertori d'estudis i obres de l'instrument per a aquest curs i 

comprendre les estructures musicals senzilles (frases, semifrases, motius…) per a 
aplicar a la seva interpretació. 

 
Ø Desenvolupar i afermar uns hàbits d'estudi correctes. 

 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis concordes a aquest curs. 

 
Ø Tenir una lectura a primera vista de peces o fragments adequats al nivell del curs i de 

l'alumne. 
 

Ø Treballar les tonalitats fins a 3 alteracions.  

 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt(amb el professor i amb altres 

alumnes). 
 

Ø Mostrar una sensibilitat musical i un bon gust en les seves interpretacions. 
 

Ø Desenvolupar la creativitat i la improvisació. 
 

Ø Realitzar actuacions en públic. 
 

Ø Mostrar l'hàbit de la cura, neteja i manteniment de l'instrument i les canyes. 
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CONTINGUTS 
 
Ø Iniciació a la pràctica de lectura a 1a vista. 

 
Ø Pràctica permanent de la memòria musical. 

 
Ø Desenvolupar els hàbits correctes per a l'estudi. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori 

propi del saxòfon, que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat 
musical i tècnica de l'alumne. 
 

Ø Desenvolupament de les tècniques de relaxació i de la flexibilitat. 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument, controlant l'afinació i el dosatge de l'aire. 
 

Ø Emissió del so en relació amb les diferents altures, matisos i afinació. 
 

Ø Pràctica de conjunt amb altres instruments per a desenvolupar l'ajust, l'afinació i el ritme.  
 

Ø Coneixement de les notes alterades sobre tota l'extensió tradicional del saxofon. 
 

Ø Introducció de nous tipus d'emissió: (Picat curt, picat lligat i accentuacions) i treballar-los 
en les escales, exercicis i obres diferenciant els diferents tipus d'emissió. 
 

Ø Estudi de l'escala cromàtica, en corxeres a ( q  =80-120) i tresets a ( q    = 60-76). 

Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors amb els seus corresponents arpegis, fins 
a 3 alteracions, emprant picat simple i curt, a la velocitat de: 

• Escales: Picat ( q    = 80-120), articulat ( q    = 80-120) i lligat ( q    =80-130) en corxeres. 

• Arpegis: Picat ( q    =70- 110), articulat ( q    =70-115) i lligat ( q    =70-120) en corxeres. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors, fins a 3 alteracions, en intervals de 3a a 

la velocitat de: picat ( q   =70-105), articulat ( q    =70-110) i lligat ( q   =70-115) en corxeres. 

 
Ø Desenvolupament de la flexibilitat mitjançant l'estudi de trinats en les escales diatòniques 

 (q    =80-120) en 8 temps. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Com sonar el saxòfon (vol 3).............................................................Israel Mira (Ed. Rivera) 
 

Ø 24 Etudes fàciles........................................................................................................M.Mule 
              Estudi 1 al 12 
 
 
REPERTORI 
 
Saxòfon en Mib: 
 
• SAXOPHONISSIMO......................................................................A. Jean Dervaux (Ed. G. Billaudot) 
• ÀRIA ET SCHERZETTO......................................................................................Ch. Jay (Ed.Lemoine) 
• ÀRIA I DANSA........................................................................................K. Schoonenbeck (Ed.Piles) 
• PRELUDE ET DIVERTISSEMENT…................................................................M.Meriot (Ed.A. Leduc) 
• GAVOTTE LES DAMOISELLES..............................................................................E.Bozza (Ed.Leduc) 
• EVOCATION ET DANSE....................................................................Ch.Guillonneau (Ed. R. Martin) 
 
 
Saxòfon en Sib: 
 
• SAXPHONE SAMPLES..........................................................................R.Hanmer (Ed.Studio Music) 
• ANDANTINO ET CHANSON GAIE.............................................................J. Rucquois (Ed. Billaudot) 
• VARIATION TENDRE.................................................................................M. Delmas (Ed.Billaudot) 
• PRELUDE ET DIVERTISSEMENT...................................................................M.Meriot (Ed.A. Leduc) 
• EVOCATION ET DANSE.....................................................................Ch.Guillonneau (Ed. R.Martin) 
• CONCERTINO Núm. 25................................................................................J.Porret (Ed. R. Martin) 
 
Duos de saxos 
 
• 10 DUOS..............................................................................................A. Wagnein (Ed. de Hasque) 

 
 

CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats.  
 



 

151 

 
QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS 
 
Ø Aprofundir en el domini del so del saxòfon millorant l'homogeneïtat tímbrica. 

 
Ø Adoptar una correcta posició corporal de manera natural i relaxada, sense tensions que 

dificultin la correcta emissió del so i digitació. 
 

Ø Adquirir una correcta emissió en totes les notes i afermar l'afinació del so d'acord amb el 
nivell d'aquest curs. 

 
Ø Interpretar el repertori d'estudis i obres de l'instrument per a aquest curs i comprendre 

les estructures musicals senzilles (frases, semifrases, motius…) per a aplicar a la seva 
interpretació amb una correcta respiració. 

 
Ø Desenvolupar i afermar uns hàbits d'estudi correctes eficaços. 

 
Ø Desenvolupar la memòria musical amb peces o exercicis concordes a aquest curs. 

 
Ø Aprofundir en la lectura a primera vista de peces o fragments adequats al nivell del curs. 

 
Ø Continuar amb la pràctica del treball en grup o conjunt (amb el professor i amb altres 

alumnes). 
 

Ø Mostrar una sensibilitat musical i un bon gust en les seves interpretacions. 
 

Ø Iniciar-se en l'estudi dels trinats i adorns (mordents, apoyatures, grupets) 
 
Ø Realitzar actuacions en públic. 

 
Ø Treballar les tonalitats fins a 5 alteracions.  

 
Ø Interpretar amb destresa les diferents peces. 

 
Ø Apreciar al saxòfon com a instrument solista. 
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CONTINGUTS 
 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 

 
Ø Desenvolupament de la pràctica de lectura a 1a vista. 

 
Ø Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical. 

 
Ø Adquisició d'hàbits correctes i eficaços per a l'estudi. 

 
Ø Desenvolupament de la comprensió de les estructures musicals. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del repertori 

propi del saxòfon, que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat 
musical i tècnica de l'alumne. 
 

Ø Pràctica de la improvisació. 
 

Ø Pràctica instrumental en grup al seu nivell. 
 

Ø Desenvolupament dels automatismes. 
 

Ø Desenvolupament de les tècniques de relaxació. 
 

Ø Exercicis de respiració amb i sense instrument, controlant l'afinació i el dosatge de l'aire. 
 

Ø Emissió del so en relació amb les diferents altures i dinàmiques. 
 

Ø Desenvolupament de la flexibilitat mitjançant l'estudi de trinats en les escales diatòniques 

(5 alteracions) a la velocitat de q  = 80-140 en 8 temps. 

 
Ø Pràctica de conjunt amb altres instruments per a desenvolupar l'ajust, l'afinació i la 

precisió rítmica. 
 

Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors amb els seus corresponents arpegis, fins 
a 5 alteracions, amb diferents articulacions, matisos i emprant picat simple, curt, subratllat 

i staccato a la velocitat de  q  = 120-140 (picat i articulat) i  q  = 130-150 (lligat) en corxeres. 

 

Ø Estudi de l'escala cromàtica des del sib greu fins al fa # agut a la velocitat de q  =72-100 en 
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tresets, q   = 110-140 en corxeres, i q   = 60-70 en semicorxeres. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors, fins a 5 alteracions, en intervals de 3a, 

a la velocitat de q   =105- 120 (picat), q   = 105-125 (articulat) i lligades a la velocitat de  q  = 

130 en corxeres. 
 
Ø Iniciació i desenvolupament de les notes d'adorn (grupets, mordents, etc.). 

 
Ø Desenvolupament dels matisos i a l'afinació.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Tècnica de Base vol I................................................................................................M. Miján 
 

Ø 24 Etudes fàcils..........................................................................................................M.Mule 
 

Ø 32 Pieces variees....................................................................................................M. Meriot 
 
 
 
 
REPERTORI 
 
Saxòfon en Mib: 
 
• MAREES....................................................................................................A. Crepin (Ed. R. Martin) 
• ÀRIA…...............................................................................................................E. Bozza (Ed.Leduc) 
• INTRODUCCION ET SCHERZO...............................................................H. Classens (Ed.M.Combre) 
• CELINE MANDARINE.....................................................................................A.Crepin(Ed.Lemoine) 
• DIVERTISSEMENT TZIGANE......................................................................F. Antonini (Ed.Billaudot) 
• THREE PIECES FOR SAXOPHONE................................................................J. Segers (Ed. De Haske) 
• SELECCIÓ ( Peces Clás. I,II.)...........................................................................M. Mule (Ed.A.Leduc) 
• BALLADE ET DIVERTISSEMENT…...............................................................A. Ghidoni (Ed. A.Leduc) 
• BAGHIRA................................................................................................Ferrer- Ferran (Ed. Rivera) 
• PAVANE ET GAILLARDE.......................................................................L. Bienvenu (Ed. G.Billaudot) 
• SAXADO.....................................................................................................J. Naulais (Ed. Billaudot) 
• LE JEUX DE PANDA....................................................................................A. Crepin ( Ed. R. Martin) 
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Saxòfon en Sib: 
 
• INTRODUCTION AND CZARDAS......................................................Sol B.Cohen (Ed. Warner Bross) 
• 19 NOMÉS DE CONCURS............................................................................J. Porret (Ed. Molenaar) 
• INTRODUCTION ET ALLEGRO GIOCOSO......................................................S. Llancin (Ed.Molenar) 
• NOMÉS DE CONCURS Op. 60...........................................................W.V.Dorsselaer (Ed.Billaudot) 
• VIELLE CHANSON ET RONDINADE..........................................................P.M.Dubois (Ed.Billaudot) 
• PRELUDE ET DIVERTISSEMENT................................................................R. Clerisse ( Ed.Billaudot) 
• ÀRIA AND DANSI….............................................................................W. James Ross(Ed.Southern) 
• BALLADE ET DIVERTISSEMENT..................................................................A. Ghidoni (Ed. A.Leduc) 
• PAVANE ET GAILLARDE.......................................................................L.Bienvenu (Ed. G.Billaudot) 
• MAREES.....................................................................................................A. Crepin (Ed. R. Martin) 
 
 
 
Duos de saxos 
 
• 14 PETITES DUOS.......................................................................................M. Meriot (Ed. A.Leduc) 
 
 
 
CRITERIS MINIMS PER A PROMOCIONAR 
 

Ø Assistència a classe amb  regularitat 
 

Ø Superar com a mínim el 75% dels objectius y continguts del curs. 
 

Ø Bona actitud en classe i mostrar interès per superar les dificultats 
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CURS PREPARACIÓ PROVA 

 
És un curs de preparació per accedir a qualsevol conservatori professional.  

 
OBJECTIUS 

Ø Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
 

Ø Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
 

Ø Desenvolupar la memòria musical.  
 

Ø Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
 

Ø Interpretar amb destresa les diferents peces. 
 

Ø Apreciar al saxòfon com a instrument solista. 
 

Ø Treballar la primera vista. 
 

Ø Preparar proves d’accés a conservatoris professionals. 

 
CONTINGUTS 
 

Ø Anàlisi de les possibilitats acústiques de l'instrument tenint en compte la seva 
morfologia, com a mitjà per a millorar la qualitat interpretativa. 

 
Ø Pràctica d'exercicis de relaxació i control muscular. 

 
Ø Perfeccionament de tota la gamma d'articulacions possibles. 

 
Ø Desenvolupament de la velocitat de digitació amb diferents articulacions  

 
Ø Estudi i pràctica de l'ornamentació. 
 
Ø Desenvolupament de la primera vista 

 
Ø Utilització de mitjans audiovisuals i informàtics per a afavorir la comprensió del 

repertori estudiat. 
 

Ø Cerca d'informació d'aspectes relacionats amb la història i repertori de l'instrument. 
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Ø Pràctica de la lectura a primera vista de textos adequats al nivell i amb un grau de 

dificultat creixent que permeti el desenvolupament de la capacitat musical i tècnica.. 
 

Ø Interpretació de memòria de textos musicals. 
 

Ø Consolidació d'estratègies d'aprenentatge i hàbits correctes d'estudi, estimulant la 
concentració, el sentit de l'autocrítica i la disciplina en el treball. 

 
Ø Interpretació en públic del repertori estudiat com a mitjà per a desenvolupar un 

major autocontrol i domini de l'espai escènic. 
 

Ø Desenvolupament de la flexibilitat mitjançant l'estudi de trinats en les escales 

diatòniques (7 alteracions) a la velocitat de q =   140-160 en 8 temps. 

 
Ø Pràctica de conjunt per a desenvolupar l'ajust, l'afinació i la precisió rítmica 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors amb els seus corresponents 

arpegis, fins a 7 alteracions, de memòria amb diferents articulacions, matisos i 

emprant picat simple, curt, subratllat i staccato a la velocitat de q   = 140-165 (picat i 

articulat) i q   = 150-175 (lligat) en corxeres. 

 

Ø Estudi de l'escala cromàtica des del sib greu fins al fa # agut a la velocitat de  q  =100-

150 en tresets, q   = 140-165 en corxeres, i  q  = 70-85 en semicorxeres. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors, fins a 7 alteracions, en intervals 

de 3a, a la velocitat de q   =105- 120 (picat), q   = 105-125 (articulat) i lligades a la 

velocitat de q   = 130 - 145 en corxeres. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors, fins a 7 alteracions, en intervals 

de 4a, a la velocitat de  q  =70- 80 (picat),  q  = 80-95 (articulat) i lligades a la velocitat 

de q   = 95 - 110 en corxeres. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Tècnica de Base vol I.......................................................................................M. Mijan 
 

Ø 50 estudis fàcils i progressius (llibre 2).......................................................Guy Lacour. 
                  Estudis 26 al 50. 

 
Ø 48 estudis..............................................................................F. Feerling (Ed. Billaudot) 

 
 
 
REPERTORI 
 
Saxòfon en Mib: 
 
• MAREES....................................................................................................A. Crepin (Ed. R. Martin) 
• ÀRIA…...............................................................................................................E. Bozza (Ed.Leduc) 
• INTRODUCCION ET SCHERZO...............................................................H. Classens (Ed.M.Combre) 
• CELINE MANDARINE.....................................................................................A.Crepin(Ed.Lemoine) 
• DIVERTISSEMENT TZIGANE......................................................................F. Antonini (Ed.Billaudot) 
• THREE PIECES FOR SAXOPHONE................................................................J. Segers (Ed. De Haske) 
• SELECCIÓ ( Peces Clás. I,II.)...........................................................................M. Mule (Ed.A.Leduc) 
• BALLADE ET DIVERTISSEMENT…...............................................................A. Ghidoni (Ed. A.Leduc) 
• BAGHIRA................................................................................................Ferrer- Ferran (Ed. Rivera) 
• PAVANE ET GAILLARDE.......................................................................L. Bienvenu (Ed. G.Billaudot) 
• SAXADO.....................................................................................................J. Naulais (Ed. Billaudot) 
• LE JEUX DE PANDA....................................................................................A. Crepin ( Ed. R. Martin) 
 
 
Saxòfon en Sib: 
 
• INTRODUCTION AND CZARDAS......................................................Sol B.Cohen (Ed. Warner Bross) 
• 19 NOMÉS DE CONCURS............................................................................J. Porret (Ed. Molenaar) 
• INTRODUCTION ET ALLEGRO GIOCOSO......................................................S. Llancin (Ed.Molenar) 
• NOMÉS DE CONCURS Op. 60...........................................................W.V.Dorsselaer (Ed.Billaudot) 
• VIELLE CHANSON ET RONDINADE..........................................................P.M.Dubois (Ed.Billaudot) 
• PRELUDE ET DIVERTISSEMENT................................................................R. Clerisse ( Ed.Billaudot) 
• ÀRIA AND DANSI….............................................................................W. James Ross(Ed.Southern) 
• BALLADE ET DIVERTISSEMENT..................................................................A. Ghidoni (Ed. A.Leduc) 
• PAVANE ET GAILLARDE.......................................................................L.Bienvenu (Ed. G.Billaudot) 
• MAREES.....................................................................................................A. Crepin (Ed. R. Martin) 
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CURS MANTENIMENT 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
 

Ø Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
 

Ø Desenvolupar la memòria musical.  
 

Ø Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
 

Ø Interpretar amb destresa les diferents peces. 
 

Ø Apreciar al saxòfon com a instrument solista. 
 

Ø Treballar la primera vista. 
 

Ø Treballar el repertori de la Banda Simfònica “Mestres Candel” de Morella. 

 
CONTINGUTS 
 
És un curs de manteniment per poder tocar les obres que es toquen en una banda de música 
correctament.  
 

Ø Anàlisi de les possibilitats acústiques de l'instrument tenint en compte la seva 
morfologia, com a mitjà per a millorar la qualitat interpretativa. 

 
Ø Pràctica d'exercicis de relaxació i control muscular. 

 
Ø Perfeccionament de tota la gamma d'articulacions possibles. 

 
Ø Desenvolupament de la velocitat de digitació amb diferents articulacions (velocitat 

en legato, en staccato, en salts, etc.) 
 

Ø Estudi i pràctica de l'ornamentació. 
 

Ø Utilització de mitjans audiovisuals i informàtics per a afavorir la comprensió del 
repertori estudiat. 

 
Ø Cerca d'informació d'aspectes relacionats amb la història i repertori de l'instrument. 
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Ø Pràctica de la lectura a primera vista de textos adequats al nivell i amb un grau de 
dificultat creixent que permeti el desenvolupament de la capacitat musical i tècnica. 

 
Ø Anàlisi dels elements formals del repertori per a treballar el frasejo musical i els 

recursos expressius que permetin demostrar el grau de maduresa interpretativa. 
 

Ø Consolidació d'estratègies d'aprenentatge i hàbits correctes d'estudi, estimulant la 
concentració, el sentit de l'autocrítica i la disciplina en el treball. 

 
Ø Interpretació en públic del repertori estudiat com a mitjà per a desenvolupar un 

major autocontrol i domini de l'espai escènic. 
 

Ø Desenvolupament de la flexibilitat mitjançant l'estudi de trinats en les escales 

diatòniques (7 alteracions) a la velocitat de q =   140-160 en 8 temps. 

 
Ø Pràctica de conjunt per a desenvolupar l'ajust, l'afinació i la precisió rítmica. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors amb els seus corresponents 

arpegis, fins a 7 alteracions, de memòria amb diferents articulacions, matisos i 

emprant picat simple, curt, subratllat i staccato a la velocitat de q   = 140-165 (picat i 

articulat) i q   = 150-175 (lligat) en corxeres. 

 

Ø Estudi de l'escala cromàtica des del sib greu fins al fa # agut a la velocitat de  q  =100-

150 en tresets, q   = 140-165 en corxeres, i  q  = 70-85 en semicorxeres. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors, fins a 7 alteracions, en intervals 

de 3a, a la velocitat de q   =105- 120 (picat), q   = 105-125 (articulat) i lligades a la 

velocitat de q   = 130 - 145 en corxeres. 

 
Ø Estudi de les escales diatòniques majors i menors, fins a 7 alteracions, en intervals 

de 4a, a la velocitat de  q  =70- 80 (picat),  q  = 80-95 (articulat) i lligades a la velocitat 

de q   = 95 - 110 en corxeres. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Tècnica de Base vol I.......................................................................................M. Mijan 
 

Ø 50 estudis fàcils i progressius (llibre 2).......................................................Guy Lacour. 
                  Estudis 26 al 50. 

 
Ø 48 estudis..............................................................................F. Feerling (Ed. Billaudot) 

 
 

 
REPERTORI 
 
Saxòfon en Mib: 
 
• CHANSON ET PASSEPIED..........................................................................J.Rueff (Ed. Leduc) 
• CONCERTINO.....................................................................................................J.B. Singelée 
• SARABANDE ET ALLEGRO....................................................................G. Groulez (Ed. Leduc) 
• EL PETIT NEGRE....................................................................C. Debussy (Ed. Rivera Editions) 
• CHORAL VAIG VARIAR.............................................V. d’Indy (Ed. The well-tempered press) 
• L’ÂGE D’OR...............................................................................................J. Ibert (Ed. Leduc) 
• BURLESQUE....................................................................................E. Lelouch (Ed. Billaudot) 
• PRELUDE ET RONDO........................................................................E. Lesieur (Ed. Billaudot) 
• SICILIENNE ET TARANTELLE.........................................................F.P. Demillac (Ed. Combre) 
• NOTI A NOTE..............................................................................J. M. Damase (Ed. Billaudot) 
 
 
 
Saxòfon en Sib: 

 
• VOCALISE ......................................................................................A. Rousel (Ed H. Lemoine) 
• VILERAI..............................................................................................G. Spork (Ed. Billaudot) 
• CHANT CORSE......................................................................................H. Tomasi (Ed. Leduc) 
• SONGE DE COPPELIUS.....................................................................F. Schmitt (Ed. Lemoine) 
• Al OMBRE DU CLOCHER........................................................................R. Clerisse (Ed.Leduc) 
 
 
 
Es combinarà la utilització del material didàctic corresponent al nivell que el mestre 
consideri que té l´alumne, així com alguna peça que els alumnes tinguin il·lusió per tocar o 
algunes peces de la banda que es tinguin que treballar. 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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PROGRAMACIÓ DE GAITA 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres.
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
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Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 

intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument i amb el nivell adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 

criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs.  

 
La gaita (dolçaina) i el tabal han segut històricament  els principals instruments de la música 
tradicional en Morella i la comarca dels Ports, on desde que els jurats de Morella contracten al 
joglar Martí Saura al segle XIV fins la actualitat han segut presents en tot el cicle festiu anual fent 
cercaviles, dianes, acompanyant a la corporació municipal fins a l’església, tocant les danses 
gremials etc. 
 
Es una característica general en tota la comarca el manteniment de unes tocates per a actes 
protocol·laris de cada festa que només es toca en aquesta ocasió, com, per exemple la tocata de 
la degolla en morella que només es toca en aquesta cavalcada de la vespra de Corpus i no tornarà 
a sonar fins l’any següent 
 
Aquesta en general parteix de un aprenentatge directe de la tradició oral, en que un gaitero 
(dolçainer) o tabaler ensenyava  en el millor dels casos, les tocates tradicionals que es 
corresponen a cada festa. En molts de casos açò ho havien de fer escoltant al gaitero quant tocava 
en festes i intentant reproduir allò que tocava, davant de la negativa de aquest de ensenyar a qui 
a la seua família fora aliè. 
 
Excepcionalment músics com la família Royo de Morella i Camilo Ronzano tenien bons 
coneixements de solfeig. 
 
Aquesta programació es basarà amb la combinació de aquesta forma tradicional oral amb l’ús de 
la lectura de partitures que ajudaran a memoritzar el repertori tradicional que es l’objectiu 
principal de la assignatura. 
 
No es plantejaran cursos si no mes bé nivells que cal anar superant per passar a un de mes 
dificultat. 
 
Aquests nivells s’adaptaran també depenent de la edat dels alumnes, el seu nivell de lectura i la 
seva oïda musical, tant si es precís anar mes a poc a poc com accelerar el pas d’un al altre. 
 
Farem servir alguns dels mètodes publicats, per a estudiar exercicis sobre diferents tonalitat: 
 

Ø Mètode de dolçaina………………………………………………………………………..Xavier Ahuir  
Ø Estudiant la dolçaina…………………………………………………………………….Xavier Richart 
Ø Tocates originals per a dolçaina...............................................Julià Pastor Aguilar 

Les tocates i els estudis presents en aquestos mètodes no els farem servir, en principi , ja que 
només amb el repertori  tradicional de la comarca i de nova composició dins del estil  tradicional 
de dolçainers morellans com poden ser Antoni Ortí, Julià Pastor o Miguel Ferreres  tenim sense 
exagerar mes de 200 partitures a disposició amb les que podem treballar diferents aspectes, i que 
a mes es el repertori que una volta hauran aprés, tocaràn en les diferents manifestacions festives 
o l’instrument es present. 
 
També es faran en les classes audicions de diferents estils de tocar en la comarca amb gravacions 
de la fonoteca de materials de la generalitat, particulars nostres i totes aquelles que puguen 
trobar-se per Internet en vídeos de youtube, Arxiu sonor de Fermín Pardo, etc. 
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Programació aproximada per nivells de Gaita 

 
Primer nivell: 

Ø Aprendre a emitir el so i aguantar el instrument. 
Ø Escala de re a re. 
Ø Estudi de les tonalitats de Sol Major, Re major i Do major. 
Ø Consolidar l’afinació. 
Ø Registre agut fins al Mi 
Ø Començarem a tocar a dos veus. 
Ø Tocates  mes senzilles del repertori  Com la Degolla, Sant Antoni l’ermità, els gegants 

dianes i cercaviles, etc. 
 

Segon Nivell: 
Ø Registre agut fins al sol. 
Ø Estudi de les tonalitats de Mi menor, La menor, Fa major i Re menor. 
Ø Tocates ja mes complicades del repertori de Morella com les diferents processions, Pujar 

de Sant Antoni, pujar de la Vila, etc 

 
Tercer Nivell: 

Ø Estudi de les tonalitats de La Major, Fa sostingut menor, Si bemoll major i sol menor. 
Ø Començarem a fer les ornamentacions tradicionals, com son mordents apoggiatures, 

vibrat de columna o de gola. 
Ø Tocates de la diana de la rogativa de Morella, tocates de altres pobles de la comarca. 

 
Quart Nivell: 

Ø Consolidar el que hem treballat en el anterior. 
Ø Tocates dels gaiteros de Sorita o de dificultat similar 
Ø Segones veus. 

 
A partir de ací si algú vol seguir fent classes es cercarà repertori amb mes dificultat, de diferents 
tipus i procedència i es treballarà amb ell, o seguirem fent coses dels diferents nivells anteriors 
que es vulguen desenvolupar per part del alumne. 
 
Si algú no te coneixements de llenguatge i vol fer classe, aquesta es basará totalment amb 
l’aprenentatge del repertori tal com s’ha fet des de l´antic, aconsellant sempre al alumne de 
l’avantatge que li oferirí el poder llegar amb solvència una partitura. 

 
 

Es combinarà la utilització del material didàctic corresponent al nivell que el mestre consideri 
que té l´alumne, així com alguna peça que els alumnes tinguin il·lusió per tocar o algunes peces 
de la banda que es tinguin que treballar. 



 

173 

7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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7.2.3. DEPARTAMENT DE VENT METALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE TROMPETA 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2021-2022 
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PROGRAMACIÓ DE TROMPETA 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
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Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 

intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts. 

 
Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 

significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 
 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument i amb el nivell adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs  

 
CURS D'INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS DEL CURS 
 

Ø Aprendre a agafar l'instrument. 

Ø Practicar de boquilla i buzz. 

Ø Intentar no forçar res, practicar amb la respiració i començar a coordinar la 

columna de l'aire.  

Ø Treballar sons de l'escala de Do Major i no fer força i finalment practicar amb 

figures de rodona algunes lliçons escrites pel professor.  

Ø Intentar sempre tocar el més relaxat possible sense fer cap mena de força. 

Ø Comprendre els principis bàsics de la tècnica de la trompeta per a poder 

treballar-los en els cursos següents. 

Ø Començar la creació d’hàbits d’estudi. 

Ø Buscar el goig per el que es fa amb motivació i treball. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

184 

 
 

PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
OBJECTIUS DEL CURS 
 

Ø Adoptar una postura correcta que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la 
correcta col·locació de l'instrument i la coordinació de totes dues mans. 
 

Ø Comprendre els beneficis de la tècnica Alexander en cerca de la relaxació, activació 
necessària i pràctica de l’autocontrol pacient. 
 

Ø Iniciar-se en el control de la columna d'aire i l'embocadura. Treball específic d’aire. 
 

Ø Adquirir el control necessari dels músculs que formen l'embocadura de manera que 
possibilitin una correcta emissió. 

 
Ø Crear una rutina d’estiraments o preparació per a tocar. 

 
Ø Conèixer les parts de l'instrument, el seu muntatge i desmuntatge i el seu sistema de 

producció sonora. 
 

Ø Aprendre les digitacions bàsiques. 
 

Ø Relacionar i aplicar els coneixements del llenguatge musical a l'instrument. 
 

Ø Treballar aspectes elementals de la imitació i de la improvisació. 
 

Ø Interpretar, individual o col·lectivament, repertori d'una dificultat concorde al nivell. 
 

Ø Començar a desenvolupar la sensibilitat auditiva. 
 

Ø Participar en actuacions públiques com a medi natural d'expressió de la música 
 
Ø Practicar i controlar l'aire mitjançant una respiració natural. 

 
Ø Creació d’un calfament propi, millorar-lo i variar-lo. 

 
Ø Treballar els aspectes fonamentals de la trompeta en recerca de millores personals 

progressives: 
 

- Treball del So i bending.  
 
- Exercicis de lligat i flexibilitat. 
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- Primers estudis simples. 

 
- Afinació. 

 
- Emissions i atac. 

 
- Articulació i Exercicis de ritme.  

 
- Cromatismes i Primers exercicis de notes: fluïdesa. 

 
- Exercicis amb aplicacions Harmòniques: Treballe escales, Exercicis de acords i 

arpegis  
 
- Estudi de les tonalitats.  

 
- Exercicis amb aplicacions Auditives i de conjunt. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Descobriment del propi cos: 
• El cos en moviment. 
• La relaxació muscular. 
• La tècnica Alexander i l’autocontrol. 
• La respiració.- entrenament progressiu per a emplaçar l'aire en la part baixa dels 

pulmons. Utilització de la pressió abdominal sobre la columna d'aire i 
l’empenyiment vertical. 
 

Ø Descobriment de l'instrument: 
• Presentació. 
• Breu ressenya històrica. 
• Muntatge i entreteniment. 
• Embocadura, emissió natural. 
• Habilitat tècnica.- inici en la pràctica dels elements bàsics de la tècnica 

instrumental: la digitació, l'articulació i la repentització. 
 

Ø Coneixement del llenguatge musical aplicat a l'instrument: 
• Aplicació dels coneixements adquirits del llenguatge musical. 
• Entrenament permanent i progressiu de la memòria musical.- Iniciació a la 

comprensió de les estructures musicals. 
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Ø La interpretació musical: 
• L'expressió instrumental.- la precisió rítmica, les articulacions, la frase, etc. 
• El calfament i la importància de la preparació. 
• La música com a vehicle de comunicació. 
• Audició de fragments musicals. 
• Inici a la improvisació. 
• Pràctica de la lectura a primera vista. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Practical Estudes (vol 1)…………………………………………………………….....................R.W. Getchell 
Ø Escoltar, llegir i tocar(vol1)…..………………………………………………...................Botma/Kastelein 
Ø Aprèn tocant la trompeta………………………………………………………………........................Wastall 
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS DEL CURS 
 

Ø Gaudir amb l'instrument. 
 

Ø Adoptar una postura correcta que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la 
correcta col·locació de l'instrument i la coordinació de totes dues mans. 

 
Ø Controlar la columna d'aire i l'embocadura de tal forma que possibilitin l'orientació cap al 

diafragma dels esforços respiratoris. 
 
Ø Augment capacitat pulmonar. 

 
Ø Comprendre els beneficis de la tècnica Alexander en cerca de la relaxació, activació 

necessària i pràctica de l’autocontrol pacient. 
Ø Crear una rutina d’estiraments o preparació per a tocar. 

 
Ø Adquirir el control necessari dels músculs que formen l'embocadura de manera que 

possibilitin una correcta emissió. 
 

Ø Conèixer les parts de l'instrument, el seu muntatge i desmuntatge, el seu sistema de 
producció sonora i les seves possibilitats. 

 
Ø Aprendre les digitacions bàsiques. 

 
Ø Relacionar i aplicar els coneixements del llenguatge musical a l'instrument. 

 
Ø Treballar aspectes elementals de la imitació i de la improvisació. 

 
Ø Interpretar, individual o col·lectivament, repertori d'una dificultat concorde al nivell. 

 
Ø Desenvolupar la sensibilitat auditiva i l'oïda interna mitjançant l'audició, memorització i 

interpretació. 
 

Ø Participar en actuacions públiques com a medi natural d'expressió de la música. 
 
Ø Creació d’un calfament propi, millorar-lo i variar-lo. 

 
Ø Treballar els aspectes fonamentals de la trompeta en recerca de millores personals 

progressives: 
 

- Treball del So i bending.  
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- Exercicis de lligat i flexibilitat. 
 
- Primers estudis simples. 

 
- Afinació. 

 
- Emissions i atac. 

 
- Articulació i Exercicis de ritme.  

 
- Cromatismes i Primers exercicis de notes: fluïdesa. 

 
- Exercicis amb aplicacions Harmòniques: Treballe escales, Exercicis de acords i 

arpegis  
 
- Estudi de les tonalitats.  

 
- Exercicis amb aplicacions Auditives i de conjunt. 

 
 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Descobriment del propi cos: 
• El cos en moviment. 
• La relaxació muscular. 
• La respiració.- entrenament progressiu per a emplaçar l'aire en la part baixa dels 

pulmons. Utilització de la pressió abdominal sobre la columna d'aire. 
 
 

Ø Descobriment de l'instrument: 
• Presentació. 
• Breu ressenya històrica. 
• Muntatge i entreteniment. 
• Embocadura, emissió natural. 
• Possibilitats sonores. Habilitat tècnica.- inici en la pràctica dels elements bàsics de 

la tècnica instrumental: la digitació, l'articulació i la repentització. 
 

Ø Coneixement del llenguatge musical aplicat a l'instrument: 
• Aplicació dels coneixements adquirits del llenguatge musical. 
• Entrenament permanent i progressiu de la memòria musical. 
• Iniciació a la comprensió de les estructures musicals. 
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Ø La interpretació musical: 
• L'expressió instrumental.- L'afinació, la dinàmica, l'empastament, la precisió 

rítmica, les articulacions, la frase, etc. 
• La música com a vehicle de comunicació. 
• Audició de fragments musicals de diferents estils. 
• Inici a la improvisació. 
• Pràctica de la lectura a primera vista 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Tecnical elemental……………………………………………………………………..............….Diversos autors 
Ø Iniciació a la trompeta……………………………………………………………….................Diversos autors 
Ø Practical Estudes (vol1)………………………………………………………………...................R.W. Getchell 

 
 
 
OBRES  
 

Ø Vers l’avenir…………………………………………………………………………………................…….L. Picavias 
Ø Badinage………………………………………………………………………………………...............……..Kauffman 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS DEL CURS 
 

Ø Adoptar una postura correcta que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la 
correcta col·locació de l'instrument i la coordinació de totes dues mans. 
 

Ø Controlar la columna d'aire. 
 

Ø Adquirir el control necessari dels músculs que formen l'embocadura de manera que 
possibilitin una correcta emissió. 

 
Ø Perfeccionar la coordinació de les parts del cos que intervenen a l'hora de tocar la trompa. 

 
Ø Controlar i perfeccionar les característiques i possibilitats sonores de l'instrument sabent 

utilitzar-les dins de les exigències del nivell. 
 

Ø Relacionar i aplicar els coneixements del llenguatge musical a l'instrument. 
 

Ø Treballar la imitació i la improvisació. 
 

Ø Interpretar, individual o col·lectivament, repertori d'una dificultat concorde al nivell. 
 

Ø Desenvolupar la sensibilitat auditiva i l'oïda interna mitjançant l'audició, memorització i 
interpretació. 

 
Ø Participar en actuacions públiques com a medi natural d'expressió de la música. 

 
Ø Creació d’un calfament propi, millorar-lo i variar-lo. 

 
Ø Treballar els aspectes fonamentals de la trompeta en recerca de millores personals 

progressives: 
 

- Treball del So i bending.  
 
- Exercicis de lligat i flexibilitat. 

 
- Primers estudis simples. 

 
- Afinació. 

 
- Emissions i atac. 

 
- Articulació i Exercicis de ritme.  
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- Cromatismes i Primers exercicis de notes: fluïdesa. 

 
- Exercicis amb aplicacions Harmòniques: Treballe escales, Exercicis de acords i 

arpegis  
 
- Estudi de les tonalitats.  

 
- Exercicis amb aplicacions Auditives i de conjunt. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Descobriment del propi cos: 
• La relaxació muscular. 
• La respiració. 

- Entrenament progressiu per a emplaçar l'aire en la part baixa dels pulmons. 
- Utilització de la pressió abdominal sobre la columna d'aire. 
 

Ø Descobriment de l'instrument: 
• Embocadura, emissió natural. 
• Possibilitats sonores: qualitat de so i àmbit melòdic. 
• L'afinació. 
• Habilitat tècnica. 

- Pràctica dels elements bàsics de la tècnica instrumental: la digitació, 
l'articulació i la repentiztació. 

• Hàbits i planificació d'estudi. 
 

Ø Coneixement del llenguatge musical aplicat a l'instrument: 
• Aplicació dels coneixements adquirits del llenguatge musical. 
• Entrenament permanent i progressiu de la memòria musical. 
• Comprensió de les estructures musicals. 

 
Ø La interpretació musical: 

• L'expressió instrumental. 
- L'afinació, la dinàmica, la precisió rítmica, les articulacions, la frase, etc. 

• La música com a vehicle de comunicació. 
• Audició de fragments musicals de diferents estils. 
• Creació i improvisació instrumental. 
• Pràctica de la lectura a primera vista. 
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Ø Audició musical: 
• Elements i aspectes musicals. 
• Música de diferents èpoques i estils. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

Ø Tecnical elemental………..............……………………………………………………………….Diversos autors 
Ø Iniciació a la trompeta……………….................……………………………………………….Diversos autors 
Ø Practical Estudes (vol1)………………………………………………………………................... R.W.Getchell 
Ø Mètode de trompeta………………………………………………………………………………..................Arban 

              Primers estudis: ESTUDIS 1-6 (pàg 23) 
                                            ESTUDIS 11 – 19 (pàg 13-14) 
                                            ESTUDIS 7-10 (pàg 24) 
 
OBRES  

Ø Comptime………………………………………………………..............………………………………..….… P. Bigot 
Ø Vers l’avenir……………………………………………………………………………………................….L. Picavias 
Ø Badinage…………………………………………………………………………………………….................Kauffman 

 
 
PROVA 

Ø Escales 
Ø Cromatismes 
Ø Tocar un estudi del llibre Practical estudes de Getchell. 
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS DEL CURS 

 
Ø Adoptar una postura correcta que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la 

correcta col·locació de l'instrument i la coordinació de totes dues mans. 
 

Ø Controlar la columna d'aire de tal forma que possibiliti l'orientació cap al diafragma.  
 

 
Ø Comprendre els beneficis de la tècnica Alexander en cerca de la relaxació, activació 

necessària i pràctica de l’autocontrol pacient. 
Ø Crear una rutina d’estiraments o preparació per a tocar. 

 
Ø Adquirir el control necessari dels músculs que formen l'embocadura de manera que 

possibilitin una correcta emissió. 
 

Ø Perfeccionar la coordinació de les parts del cos que intervenen a l'hora de tocar. 
 

Ø Controlar i perfeccionar les característiques i possibilitats sonores de l'instrument 
sabent utilitzar-les dins de les exigències del nivell. 

 
Ø Relacionar i aplicar els coneixements del llenguatge musical a l'instrument. 

 
Ø Treballar la imitació i la improvisació. 

 
Ø Interpretar, individual o col·lectivament, repertori d'una dificultat concorde al nivell. 

 
Ø Desenvolupar la sensibilitat auditiva i l'oïda interna mitjançant l'audició, memorització 

i interpretació. 
 

Ø Participar en actuacions públiques com a medi natural d'expressió de la música. 
 

Ø Creació d’un calfament propi, millorar-lo i variar-lo. 
 

Ø Treballar els aspectes fonamentals de la trompeta en recerca de millores personals 
progressives: 

 
- Treball del So i bending.  

 
- Exercicis de lligat i flexibilitat. 

 
- Primers estudis simples. 
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- Afinació. 
 
- Emissions i atac. 

 
- Articulació i Exercicis de ritme.  

 
- Cromatismes i Primers exercicis de notes: fluïdesa. 

 
- Exercicis amb aplicacions Harmòniques: Treballe escales, Exercicis de acords i 

arpegis  
 
- Estudi de les tonalitats.  

 
- Exercicis amb aplicacions Auditives i de conjunt. 

 
 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Descobriment del propi cos: 
• La relaxació muscular. 
• La respiració. 

- Entrenament progressiu per a emplaçar l'aire en la part baixa dels pulmons. 
- Utilització de la pressió abdominal sobre la columna d'aire. 

 
Ø Descobriment de l'instrument: 

• Embocadura, emissió natural. 
• Possibilitats sonores: qualitat de so i àmbit melòdic. 
• L'afinació. 
• Habilitat tècnica. 

- Pràctica dels elements bàsics de la tècnica instrumental: la digitació, 
l'articulació i la repentització  

- Hàbits i planificació d'estudi. 
 

Ø Coneixement del llenguatge musical aplicat a l'instrument: 
• Aplicació dels coneixements adquirits del llenguatge musical. 
• Entrenament permanent i progressiu de la memòria musical. 
• Comprensió de les estructures musicals. 

 
Ø La interpretació musical: 

• L'expressió instrumental. 
- L'afinació, la dinàmica, l'empastament, la precisió rítmica, les articulacions, la 

frase, etc. 
• Audició de fragments musicals de diferents estils. 
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• Pràctica de la lectura a primera vista. 
 

Ø Audició musical: 
• Elements i aspectes musicals. 
• Música de diferents èpoques i estils 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Tècnica elemental…………………………….........…………………………………………..Diversos autors 

Ø Iniciació a la trompeta…………………………….............………………………………….Diversos autors 

Ø Mètode de trompeta…………………………………………………………………...........................Arban 

                               Estudi 20-40 (pàg 15 i 19) 

                               Estudi 7-10 (pàg 24) 

Ø Sincopes: Estudi 11-12 (pàg 25) 

Ø Corxeres amb punt i semicorxeres: Estudi 13-18 (pàg 26-28) 

Ø Practical estudes ……………………………………………………………………………................R. Getchell 

 

 
OBRES 

Ø Sonata en Fa …………………………………………………………………………………………............…Corelli 

Ø Sonata en Sib……………………………………………………………………………………….............…Loeillet 

Ø Andante et allegro……………………………………………………………………………...........…R. Clerisse 

Ø Intrada et rigaudon…………………………………………………………………………............…..H. Purcell 

 

PROBA 

Ø Escales 

Ø Cromatismes 

Ø Tocar un estudi del mètode del Arban. 

Ø Tocar una obra 
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CURS PREPARACIÓ PROVA 
 

OBJECTIUS DEL CURS 
 
L'ensenyament de la trompeta en el curs de preparació prova tindrà com a objectiu preparar la 
prova per accedir a conservatori i a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats: 
 

Ø Control de la respiració diafragmàtica i un relatiu control de la respiració completa. 
 

Ø Coneixement i utilització correcta dels músculs que formen l'embocadura. 
 

Ø Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins 
de les exigències del nivell tant en la interpretació individual com de conjunt. 

 
Ø Iniciació de coneixements acústics de la trompeta. 

 
Ø Interpretar un repertori bàsic integrat per obres representatives de diferents estils d'una 

dificultat d'acord amb aquest nivell acompanyades de piano. 
 

Ø Control de les seves capacitats amb l'instrument en audicions amb públic. 
 
Ø Utilitzar els coneixements musicals per a afermar la interpretació: fraseig, estructura 

formal, etc ... 
 

Ø Ampliació progressiva de la tessitura de l'instrument, parant esment a la consecució d'un 
so igualat en tots els registres. 

 
Ø Desenvolupament de la tècnica instrumental com a mitjà per a aconseguir una correcta 

afinació, emissió i flexibilitat del so. 
 

Ø Augment progressiu de l'autocrítica i desenvolupament dels hàbits d'estudi, per a 
solucionar problemes tècnics i interpretatius. 

 
Ø Comportament a l'aula/banda/orquestra. Valors de la Música.  

 
Ø Aplicacions pràctiques de les altres assignatures teòriques i Banda. 

 
Ø Creació d’un calfament propi, millorar-lo i variar-lo. 

 
Ø Treballar els aspectes fonamentals de la trompeta en recerca de millores personals 

progressives: 
 

- Treball del So i bending.  
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- Exercicis de lligat i flexibilitat. 
 
- Primers estudis simples. 

 
- Afinació. 

 
- Emissions i atac. 

 
- Articulació i Exercicis de ritme.  

 
- Cromatismes i Primers exercicis de notes: fluïdesa. 

 
- Exercicis amb aplicacions Harmòniques: Treball d’escales, exercicis de acords i 

arpegis  
 
- Estudi de les tonalitats.  

 
- Exercicis amb aplicacions Auditives i de conjunt. 

 
 

CONTINGUTS 
 

Ø Estudi de la pràctica de la relaxació i respiració completa. 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 
 

Ø Estudi de la digitació complementària en tot el registre. 
 

Ø Pràctica de noves articulacions que aniran apareixent en la metodologia indicada. 
 

Ø Desenvolupament de la flexibilitat dels llavis. 
 

Ø Lectura a primera vista de fragments d'una dificultat mitjana, individualment o en conjunt. 
 

Ø Comprensió d'estructures musicals de dificultat mitjana. 
 

Ø Pràctica en conjunt amb regularitat. 
 

Ø Inici en el coneixement i pràctica de les notes pedals. 
 

Ø Inici en la pràctica del doble i triple picat. 
 

Ø Treball dels elements que intervenen en el frasejo musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils. 
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BIBLIOGRAFIA 
Ø Mètode complet de trompeta….…………………………………..……………………..................…..Arban 

Picat / Lligat / Flexibilitat / Escales / Escales cromàtiques / Tresillos cromàtics /  

Grupettos / Intervals / Arpegis / Doble picat / Triple picat/  

Ø Lyrical studies…..……………………………………….…………………………………….….................Concome 

             Estudis 1-10 

Ø Mètode de Trompeta………..………………………………………………….………………….................Clarke  

             Estudis 1-2 

Ø Practical estudes………………..……………………………………………………………..................R. Getchell  

             Pàg 84-121 

Ø The Breathing Gym……………………………….………………………………………. Pialfian, S., Sherida, P 

Ø Daily Trills and Technical Studies. (1959) M. Baron Co……………. ………Schlossberg, M 

Ø Trumpet Flow Studies ……..………………………………………………….…………................Cichowicz, V 

Ø The buzzing book………………………………………………….…………….....………………….. Thompson, J. 

Ø Relajación muscular progresiva de Jacobson…………………………………………….... Schwarz, A 

Ø Técnica Alexander para músicos. ………………………………………………………………....... García, R  

Ø Musical Calisthenics for Brass……………………………………………………....…………Carmine Caruso 

Ø Mètode de Trompeta……………………………………………………………………….....…….…Charles Colin 

Ø Mètode de Flexibilitat ………………………………………………………………………………….........……Irons 

Ø 34 orchestal etudes ………………….…………………………………………………………………Vassily Brandt 

 
OBRES 

Ø Sonata en Fa …………………………………………………………………………………………............…Corelli 

Ø Sonata en Sib……………………………………………………………………………………….............…Loeillet 

Ø Andante et allegro……………………………………………………………………………...........…R. Clerisse 

Ø Intrada et rigaudon…………………………………………………………………………............…..H. Purcell 

Ø El trompetista principiant .(n.9 al 20)...................................................... Kezdok szamara 

Ø Lied.......................................................................................................E. Bozza (e. Leduc) 

Ø Peça per a concurs ............................................................................................ L. Picavais 

Ø Andante et allegro moderato................................................... R. Gaudron (ed. Billaudot) 

Ø Gouttes d’eau..................................................................................................... A. S. Petit 

Ø Concerto en Do................................................... .................................................Albinoni 

Ø Recopilació ............................... ............................................................................... Bach 

Ø Andante et Allegro Commodo .................................................. ...........................Baudrier 
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CURS MANTENIMENT 
 
OBJECTIUS DEL CURS 
 
L'ensenyament de la trompeta en el curs de manteniment tindrà com a objectiu contribuir a 
desenvolupar en els alumnes les següents capacitats: 
 

Ø Control de la respiració diafragmàtica i un relatiu control de la respiració completa. 
 

Ø Coneixement i utilització correcta dels músculs que formen l'embocadura. 
 

Ø Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins 
de les exigències del nivell tant en la interpretació individual com de conjunt. 

 
Ø Iniciació de coneixements acústics de la trompeta. 

 
Ø Interpretar un repertori bàsic integrat per obres representatives de diferents estils d'una 

dificultat d'acord amb aquest nivell acompanyades de piano. 
 

Ø Control de les seves capacitats amb l'instrument en audicions amb públic. 
 
Ø Utilitzar els coneixements musicals per a afermar la interpretació: fraseig, estructura 

formal, etc ... 
 
Ø Ampliació progressiva de la tessitura de l'instrument, parant esment a la consecució d'un 

so igualat en tots els registres. 
 
Ø Desenvolupament de la tècnica instrumental com a mitjà per a aconseguir una correcta 

afinació, emissió i flexibilitat del so. 
 

Ø Augment progressiu de l'autocrítica i desenvolupament dels hàbits d'estudi, per a 
solucionar problemes tècnics i interpretatius. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Estudi de la pràctica de la relaxació i respiració completa. 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 
 

Ø Estudi de la digitació complementària en tot el registre. 
 

Ø Pràctica de noves articulacions que aniran apareixent en la metodologia indicada. 
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Ø Desenvolupament de la flexibilitat dels llavis. 
 
Ø Coneixement teòric i pràctic amb instruments afins (cornetí i fliscorn). 

 
Ø Entrenament progressiu de la memòria. 

 
Ø Lectura a primera vista de fragments d'una dificultat mitjana, individualment o en conjunt. 

 
Ø Comprensió d'estructures musicals de dificultat mitjana. 

 
Ø Pràctica en conjunt amb regularitat. 

 
Ø Inici en el coneixement i pràctica de les notes pedals. 

 
Ø Inici en la pràctica del doble i triple picat. 

 
Ø Treball dels elements que intervenen en el frasejo musical: línia, color i expressió 

adequant-los als diferents estils. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Warm ups + studies.…………………………………………………………………………….................…J Stamp 

Ø Lip Flexibilities…………………………………………………………………………………….................…..Bai Lin 

Ø Mètode complet de trompeta….…………………………………..……………………..................…..Arban 

Picat / Lligat / Flexibilitat / Escales / Escales cromàtiques / Tresillos cromàtics /  

Grupettos / Intervals / Arpegis / Doble picat / Triple picat/  

Ø Lyrical studies…..……………………………………….…………………………………….….................Concome 

             Estudis 1-10 

Ø The Breathing Gym……………………………….………………………………………. Pialfian, S., Sherida, P 

Ø Daily Trills and Technical Studies. (1959) M. Baron Co……………. ………Schlossberg, M 

Ø Mètode de Trompeta………..………………………………………………….………………….................Clarke  

             Estudis 1-2-3 

Ø Trumpet Flow Studies ……..………………………………………………….…………................Cichowicz, V 

Ø The buzzing book………………………………………………….…………….....………………….. Thompson, J. 

Ø Practical estudes………………..……………………………………………………………..................R. Getchell  

             Pàg 84-121 
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Ø Relajación muscular progresiva de Jacobson…………………………………………….... Schwarz, A 

Ø Técnica Alexander para músicos. ………………………………………………………………....... García, R  

Ø Musical Calisthenics for Brass……………………………………………………....…………Carmine Caruso 

Ø Mètode de Trompeta……………………………………………………………………….....…….…Charles Colin 

Ø Mètode de Flexibilitat ………………………………………………………………………………….........……Irons 

Ø 34 orchestal etudes ………………….…………………………………………………………………Vassily Brandt 

 
 
OBRES 
 

Ø Sonata……………………………………………………………………………………...............………….…..Veracini 

Ø Sonata en Fa …………………………………………………………………………................…………………Corelli 

Ø Eolo el rei …………………………………………………………………………….................……….Ferrer Ferran 

Ø Sonata en Fa ………………………………………………………………………………………....…............…Corelli 

Ø Sonata en Sib……………………………………………………………………………………….................…Loeillet 

Ø Andante et allegro……………………………………………………………………………...............…R. Clerisse 

Ø Intrada et rigaudon…………………………………………………………………………............…......H. Purcell 

Ø El trompetista principiant .(n.9 al 20)........................................................... Kezdok szamara 

Ø Lied...........................................................................................................E. Bozza (e. Leduc) 

Ø Peça per a concurs ............................................................................................... L. Picavais 

Ø Andante et allegro moderato....................................................... R. Gaudron (ed. Billaudot) 

Ø Gouttes d’eau........................................................................................................ A. S. Petit 

Ø Concerto en Do................................................... .....................................................Albinoni 

Ø Recopilació ............................... ............................................................................... Bach 

Ø Andante et Allegro Commodo .................................................. ...........................Baudrier 

Ø Variacions i estudis......................................................................................................Arban 

 

 
Es combinarà la utilització del material didàctic corresponent al nivell que el mestre 
consideri que té l´alumne, així com alguna peça que els alumnes tinguin il·lusió per tocar o 
algunes peces de la banda que es tinguin que treballar. 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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PROGRAMACIÓ DE TROMBÓ 
 
1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 

criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs. 

 
CURS INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS 
 

- Conèixer el muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- Conèixer i practicar la respiració diafragmàtica.  
- Conèixer i practicar la columna d’aire i la seua execució.  
- Conèixer i practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Introduir-se en la lectura en clau de fa. 
- Aprendre les notes del registre mitjà. 

 
CONTINGUTS 
 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Escuchar leer y tocar (vol 1)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

213 

 

PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS. 

OBJECTIUS 

- Conèixer el muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- Conèixer i practicar la respiració diafragmàtica.  
- Conèixer i practicar la columna d’aire i la seua execució.  
- Conèixer i practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la ò musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Afiançar la lectura en clau de fa. 
- Aprendre les notes del registre mitjà. 
- Treballar les escales  de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Inventar un duo en sib major i acompanyament amb el arpegi. 
- Conèixer el duo de trombons com a formació musical. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi a soles com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ø Escuchar leer y tocar (vol 1)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 

Ø Aprende tocando el trombón y el bombardino……….P. Wastall (ed: mundimúsica)  
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS. 

OBJECTIUS 

- Conèixer el muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- Conèixer i practicar la respiració diafragmàtica.  
- Conèixer i practicar la columna d’aire i la seua execució.  
- Conèixer i practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Afiançar la lectura en clau de fa. 
- Aprendre les notes del registre mitjà. 
- Treballar les escales  de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Inventar un duo en sib major i acompanyament amb el arpegi. 
- -Conèixer el duo de trombons com a formació musical. 
- -Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Escriure una de les melodies amb el patró a forma de “duo”. 
- Conèixer a Mozart com a autor i el seu estil. 
- Analitzar un minuet. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó. 
- Conèixer a J.S. Bach com a autor i el seu estil. I a Beethoven. 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi soles com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- Mozart com a autor i el seu estil. 
- El minuet. 
- Les dinàmiques. 
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- J.S. Bach com a autor i el seu estil.  
- Beethoven. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ø Escuchar leer y tocar (vol 1)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 
Ø Hall leonard vol 10, Disney 

 
Ø Hall leonard vol.6. jazz classics 

 
Ø Advanced lip flexibilities trombone…………………………………………...Dr.Charles Colin. 

  
 

 

Material complementari: Minuet JS Bach (en mi b transportat) 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS. 

OBJECTIUS 

- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó. 
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvitzar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar les escales  de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Aprendre a traure la relativa menor de una escala major. 
- Apreciar la música de cine com a element socialitzador 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat 
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Les escales de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- La relativa menor de una escala major. 
- La música de cine com a element socialitzador. 
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BIBLIOGRAFIA 

Ø Escuchar leer y tocar (vol 2)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 
Ø Just add trombone…………………………………………………… Michael Davis, Shari Feder. 

 
Ø 25 lip slur………………………………………………………………………………. Soichiro Yokahono 

 
Ø The canadian brass book of eassy trombone solos..E.Watts (ed:hal leonard corp). 

 

Ø Disney solos for trombone or baritone…………………(ed: hal leonard corporation.) 
 
Ø Star wars instrumental solos……………………..…music by John Williams (Ed: Alfred)  

 
Ø Harry potter instrumental solos………………………………………………………..(Ed: Alfred) 

 
 
 
Material complementari: Carolan’s welcome 
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS. 

OBJECTIUS 

- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi  sol com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Conèixer el barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- Apreciar al trombó com a instrument solista. 

 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major,lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- El patró d’acompanyament amb els graus tonals de Do M (I-IV-V). 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat 
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Les escales de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
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- La relativa menor de una escala major. 
- Floreos i notes de pas 
- El barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- El bolero. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Ø Beneficios de la boquilla en los metales………………………………………….David Muñoz 
 

Ø 25 lip slur.………………………………………………………………………………Soichiro Yokahono 
 

Ø The canadian brass book of eassy trombone solo…..E.Watts (ed.hal leonard corp) 
 
Ø Disney solos for trombone or baritone…………………..(ed: hal leonard corporation) 

 
Ø Star wars instrumental solos………………………..music by John Williams (ed: Alfred)  

 
Ø Harry potter instrumental solos………………………………………………………..(Ed: Alfred) 

 

 

REPERTORI: 

Ø Sonata in F major…………………………………………………………………Benedetto Marcello 
 

Ø Bolero………………………………………………………………………………………Forrest L.Buchtel 
 

Ø Allegro……………………………………………………………………………………….Leopold Mozart 
 

Ø Theme De Concours…………………………………………………………………….Robert Clérisse 
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CURS PREPARATORI PROVA 

 

OBJECTIUS 

- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi a soles com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó. 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Improvisar amb floreos i notes de pas. 
- Conèixer el barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- Apreciar al trombó com a instrument solista. 
- Treballar la primera vista. 
- Preparar proves d’accés a conservatoris professionals. 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- El patró d’acompanyament amb els graus tonals de Do M (I-IV-V). 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
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- La flexibilitat 
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Les escales de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- La relativa menor de una escala major. 
- Floreos i notes de pas 
- El barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- El bolero. 

 

 

 

REPERTORI 

Ø Sonata in F major…………………………………………………………………Benedetto Marcello 
 

Ø Bolero………………………………………………………………………………………Forrest L.Buchtel 
 

Ø Allegro……………………………………………………………………………………….Leopold Mozart 
 

Ø Theme De Concours…………………………………………………………………….Robert Clérisse 
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CURS MANTENIMENT 

OBJECTIUS 
- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi a soles com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó. 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Improvisar amb floreos i notes de pas. 
- Conèixer el barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- Apreciar al trombó com a instrument solista. 
- Apreciar la importància del trombó dintre d’una banda simfònica. 
- Treballar la primera vista. 
- Treballar el repertori de la Banda Simfònica “Mestres Candel” de Morella.  

 
 
 
 
CONTINGUTS 
 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col·locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales  de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- El patró d’acompanyament amb els graus tonals de Do M (I-IV-V). 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
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- La flexibilitat. 
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Les escales  de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- La relativa menor de una escala major. 
- Floreos i notes de pas. 
- El barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- El bolero. 
- Les localitzacions 
- El doble i triple picat. 

 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Escuchar leer y tocar (vol 3)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske) 
 

Ø Escuchar leer y tocar (vol 4)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske) 
 

Ø Just add trombone…………………………………………….……….Michael Davis, Shari Feder 
 

Ø 25 lip slur.………………………………………………………………………………Soichiro Yokahono 
 

Ø The canadian brass book of eassy trombone solo…..E.Watts (ed.hal leonard corp) 
 
Ø Disney solos for trombone or baritone…………………..(ed: hal leonard corporation) 

 
Ø Star wars instrumental solos………………………..music by John Williams (ed: Alfred)  

 
Ø Harry potter instrumental solos………………………………………………………..(Ed: Alfred) 

 
Ø Melodious Etudes for trombone …………..M. Bordogni, J. Rochut (Ed: Carl Fischer) 

 
 
 
 
Material complementari: obres de les agrupacions on participe l’alumne. 
  
  
Material de suport: Repertori específic per a les audicions ja siguen en grup o individuals. 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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PROGRAMACIÓ DE BOMBARDÍ-TUBA 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres.
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs.  
 

CURS INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS 
 

- Conèixer el muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- Conèixer i practicar la respiració diafragmàtica.  
- Conèixer i practicar la columna d’aire i la seua execució.  
- Conèixer i practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Introduir-se en la lectura en clau de fa. 
- Aprendre les notes del registre mitjà. 

 
CONTINGUTS 
 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Escuchar leer y tocar el euphonium (vol 1)..……………. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 

Ø Escuchar leer y tocar la tuba (vol 1)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

OBJECTIUS 

- Conèixer el muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- Conèixer i practicar la respiració diafragmàtica.  
- Conèixer i practicar la columna d’aire i la seua execució.  
- Conèixer i practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Afiançar la lectura en clau de fa. 
- Aprendre les notes del registre mitjà. 
- Treballar les escales  de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Inventar un duo en sib major i acompanyament amb el arpegi. 
- Conèixer el duo de trombons com a formació musical. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi a soles com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ø Escuchar leer y tocar el euphonium (vol 1)..…………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 

Ø Escuchar leer y tocar la tuba (vol 1)..…………………….. J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske). 
 

Ø Aprende tocando el trombón y el bombardino……….P. Wastall (ed: mundimúsica)  
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

OBJECTIUS 

- Conèixer el muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- Conèixer i practicar la respiració diafragmàtica.  
- Conèixer i practicar la columna d’aire i la seua execució.  
- Conèixer i practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Afiançar la lectura en clau de fa. 
- Aprendre les notes del registre mitjà. 
- Treballar les escales  de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Inventar un duo en sib major i acompanyament amb el arpegi. 
- Conèixer el duo de trombons com a formació musical. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Escriure una de les melodies amb el patró a forma de “duo”. 
- Conèixer a Mozart com a autor i el seu estil. 
- Analitzar un minuet. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó. 
- Conèixer a J.S. Bach com a autor i el seu estil. I a Beethoven. 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi soles com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- Mozart com a autor i el seu estil. 
- El minuet. 
- Les dinàmiques. 
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- J.S. Bach com a autor i el seu estil.  
- Beethoven. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ø Escuchar leer y tocar el euphonium (vol 1)….. J.Jansma, J. Kastelein (ed:de haske) 
 

Ø Escuchar leer y tocar la tuba (vol 1)..….……... J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske) 
 

Ø Hall leonard vol 10, Disney 
 
Ø Hall leonard vol.6. jazz classics 

 
Ø Advanced lip flexibilities trombone…………………………………………...Dr.Charles Colin. 

 
Ø Advanced lip flexibilities trumpet..…………………………………………...Dr.Charles Colin. 

 
 

 

Material complementari: Minuet JS Bach (en mi b transportat) 
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TERCER CURS D’ENCENYANCES ELEMENTAL. 

OBJECTIUS 

- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó. 
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar les escales  de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Aprendre a traure la relativa menor de una escala major. 
- Apreciar la música de cine com a element socialitzador 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat 
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Les escales de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- La relativa menor de una escala major. 
- La música de cine com a element socialitzador. 
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BIBLIOGRAFIA 

Ø Escuchar leer y tocar el euphonium (vol 1)….. J.Jansma, J. Kastelein (ed:de haske) 
 

Ø Escuchar leer y tocar la tuba (vol 1)..….……... J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske) 
 
Ø Just add trombone…………………………………………………… Michael Davis, Shari Feder. 

 
Ø 25 lip slur………………………………………………………………………………. Soichiro Yokahon 

 
Ø Disney solos for trombone or baritone…………………(ed: hal leonard corporation.) 

 
Ø Star wars instrumental solos……………………..…music by John Williams (Ed: Alfred)  

 
Ø Harry potter instrumental solos………………………………………………………..(Ed: Alfred) 
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

OBJECTIUS 

- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi  sol com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Conèixer el barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- Apreciar al trombó com a instrument solista. 
-  

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- El patró d’acompanyament amb els graus tonals de Do M (I-IV-V). 
- Les dinàmiques i la flexibilitat 
- L’ stacatto.  
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- La relativa menor de una escala major. 
- Floreos i notes de pas 
- El barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- El bolero. 
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BIBLIOGRAFIA 

Ø Beneficios de la boquilla en los metales………………………………………….David Muñoz 
 

Ø 25 lip slur.………………………………………………………………………………Soichiro Yokahono 
 

Ø Disney solos for trombone or baritone…………………..(ed: hal leonard corporation) 
 
Ø Star wars instrumental solos………………………..music by John Williams (ed: Alfred)  

 
Ø Harry potter instrumental solos………………………………………………………..(Ed: Alfred) 

 

 

 

REPERTORI: 

TUBA 

Ø Tracalatrac………………………………………………………………………………………..Ximo Cano 
 

Ø Marcha del Oso………………………………………………………….Santiago Díaz Santamaría 
 
Ø Balada………………………………………………………………………………Hilari García Gázquez 

 

BOMABRDÍ 

Ø Didvarrom …………………………………………………………………………………….José v. Asensi 
 

Ø Joc de Gats……………………………………………………………………………..Manuel A. Beltrán 
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CURS PREPARACIÓ PROVA 

OBJECTIUS 

- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi a soles com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó. 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Improvisar amb floreos i notes de pas. 
- Conèixer el barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- Apreciar al trombó com a instrument solista. 
- Treballar la primera vista. 
- Preparar proves d’accés a conservatoris professionals. 

 

CONTINGUTS 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- El patró d’acompanyament amb els graus tonals de Do M (I-IV-V). 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat 
- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
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- Les escales de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- La relativa menor de una escala major. 
- Floreos i notes de pas 
- El barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- El bolero. 

 

 

 

REPERTORI 

TUBA 

Ø Tracalatrac………………………………………………………………………………………..Ximo Cano 
 

Ø Marcha del Oso………………………………………………………….Santiago Díaz Santamaría 
 
Ø Balada………………………………………………………………………………Hilari García Gázquez 

 

BOMBARDÍ 

Ø Tarantel.la…………………………………………………………………………Hilari García Gázquez 
 

Ø Allegro…………………………………………………………………………………………….Vicent Martí 
 
Ø Temps…………………………………………………………………………………………. Mónica Olmer 
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CURS MANTENIMENT 

OBJECTIUS 
- Practicar la respiració diafragmàtica.  
- Controlar la columna d’aire i la seua execució.  
- Practicar el vibrat tant del llavi a soles com amb la boquilla.  
- Prendre consciència de la posició corporal i la importància de l’escalfament.  
- Emetre el so amb el trombó.  
- Desenvolupar la memòria musical.  
- Improvisar melodies senzilles.  
- Aprendre les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Treballar totes les escales majors i menors, i  els seus arpegis. 
- Treballar el picat, el glissando. 
- Interpretar amb destresa les diferents peces. 
- Treballar les dinàmiques amb el trombó. 
- Treballar  l’ stacatto.  
- Treballar el lligat per mitjà de la flexibilitat. 
- Improvisar amb floreos i notes de pas. 
- Conèixer el barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- Apreciar al trombó com a instrument solista. 
- Apreciar la importància del trombó dintre d’una banda simfònica. 
- Treballar la primera vista. 
- Treballar el repertori de la Banda Simfònica “Mestres Candel” de Morella.  

 
 
CONTINGUTS 
 

- El muntatge i manteniment bàsic de l’instrument.  
- La respiració diafragmàtica.  
- La columna d’aire i la seua execució.  
- El vibrat tant del llavi sol com amb la boquilla.  
- Col.locació de l’instrument i posició corporal.  
- El so amb el trombó.  
- La lectura en clau de fa. 
- Les notes del registre mitjà 
- Les escales de sib major i fa major, i  els seus arpegis. 
- El picat, el glissando. 
- Les escales  de Do major, mib major, lab major i reb major, i  els seus arpegis. 
- El patró d’acompanyament amb els graus tonals de Do M (I-IV-V). 
- Les dinàmiques. 
- L’ stacatto.  
- La flexibilitat. 
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- Les notes del registre mitjà, greu i agut. 
- Les escales  de Re major, Sol major, La major, i  els seus arpegis. 
- La relativa menor de una escala major. 
- Floreos i notes de pas. 
- El barroc com a època (instruments i transcripcions per a trombó) 
- El bolero. 
- Les localitzacions 
- El doble i triple picat. 

 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
 
 

Ø Escuchar leer y tocar el euphonium (vol 3)….. J.Jansma, J. Kastelein (ed:de haske) 
 

Ø Escuchar leer y tocar la tuba (vol 3)..….……... J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske) 
 
Ø Escuchar leer y tocar el euphonium (vol 4)….. J.Jansma, J. Kastelein (ed:de haske) 

 
Ø Escuchar leer y tocar la tuba (vol 4)..….……... J.Jansma, J. Kastelein. (ed: de haske) 

 
Ø 25 lip slur.………………………………………………………………………………Soichiro Yokahono 

 
Ø Disney solos for trombone or baritone…………………..(ed: hal leonard corporation) 

 
Ø Star wars instrumental solos………………………..music by John Williams (ed: Alfred)  

 
Ø Harry potter instrumental solos………………………………………………………..(Ed: Alfred) 

 
Ø Melodious Etudes for trombone …………..M. Bordogni, J. Rochut (Ed: Carl Fischer) 

 
Ø New concert studies………………………………………………..Esteven Mea (Ed: de haske) 

 

 
 
 
 
 
Material complementari: obres de les agrupacions on participe l’alumne. 
  
  
Material de suport: Repertori específic per a les audicions ja siguen en grup o individuals. 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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7.2.4. DEPARTAMENT DE PERCUSSIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE PERCUSSIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2021-2022 
 
 

PROFESSOR 
 

Jaume Castelló 
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CURS D’INICIACIÓ A ENSENYANCES ELEMENTALS 

OBJECTIUS 
 

Ø Descobrir, explorar, manipular, conèixer els instruments de la família de percussió i inclús 
crear de forma bàsica alguns instruments de percussió casolans. 

Ø Desenvolupar les capacitats fonamentals integrals dels més menuts en la seua etapa 
infantil mitjançant la música amb el cant, psicomotricitat i dansa, coneixements teòrics i 
pràctics sobre la percussió, memorització, iniciació al llenguatge musical i l’actitud. 

Ø Realització d’activitats dissenyades i encaminades a aconseguir que l'alumnat 
s'introduïsca de forma amena i divertida familiaritzant-se amb la família de la percussió. 

Ø Preparar als alumnes per a uns futurs cursos d’ensenyances musicals elementals. 
Ø Proporcionar una experiència musical globalitzada que permeta, mitjançant el 

descobriment de les aptituds musicals, accedir a l'expressió musical a través de 
l'instrument. 

Ø Compartir vivències musicals i enriquir la seua relació afectiva amb la música. 
Ø Desenvolupar la coordinació motriu necessària per a la correcta interpretació de ritmes, 

utilitzant les destreses d'associació i dissociació. 
Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió cultural. 
Ø Relacionar els coneixements musicals amb les característiques de l'escriptura i la literatura 

de l'instrument, amb la finalitat d'adquirir les bases que li permeten desenvolupar la 
interpretació artística. 

Ø Desenvolupament progressiu d'una correcta posició del cos davant qualsevol instrument 
de percussió. 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa per a conèixer la gamma 
tímbrica de cada instrument. 

Ø Pràctica de les diferents dinàmiques sonores dels instruments bàsics de percussió. 
Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 
Ø Lectura d'exercicis i d'estudis adequats al nivell corresponent. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Realització d’activitats adaptades a la seua edat: jocs, contes musicals, audicions actives, 
expressió corporal, interpretació de cançons i danses, exploració de les possibilitats 
sonores de la veu i dels distints instruments de percussió. 

Ø Iniciació al desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 
Ø Entrenament permanent i progressió de la memòria. 
Ø Adquisició d’hàbits de comportament a l’aula i amb l’instrumental. 
Ø Pràctica de la improvisació. 
Ø Desenvolupament d’automatismes. 
Ø Pràctica de la relaxació. 
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Ø Iniciació a la grafia contemporània i iniciació al reconeixement de l’escriptura musical. 
Ø Cant i audició musical. 
Ø Desenvolupament de la versatilitat necessària per a tocar simultàniament o 

successivament diferents instruments. 
Ø Coneixements bàsics de forma de producció del so en cada instrument. 
Ø Principis generals sobre els canvis de mans. 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac. 
Ø Estudi dels instruments de xicoteta percussió. 
Ø Desenvolupament de la pràctica de conjunt com mig indispensable per a adquirir 

percepció simultània de la diversitat tímbrica de característiques de la percussió. 
Ø Aprenentatge elemental de caixa, xilòfon i timbales. 
Ø Estudis de dificultat progressiva en aquests instruments. 
Ø Pràctica de lliçons a vista al nivell inicial. 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi, correctes i eficaços. 

 
 
 
PROGRAMA D’ESTUDIS DEL CURS PER NIVELLS 
 
NIVELL 1: Alumnat amb 3 anys 
 

Ø Ritme: Desenvolupar la coordinació psicomotriu de l'alumne a través del moviment, el joc, 
la dansa i el començament de la pràctica instrumental, tot això a través del treball en grup. 
 

Ø Desenvolupar la memòria rítmica per mitjà de l'escolta i posterior imitació amb la veu i la 
percussió. Desenvolupament de l'oïda interna de l'alumne: percepció i interiorització del 
pols. Danses i moviments. Jocs. 

 
Ø Elements teòrics-pràctics: Reconeixement visual dels instruments de percussió utilitzats a 

l'aula. Començament de la pràctica de ritmes i acompanyaments per al desenvolupament 
de la coordinació. 

 
Ø Entonació i audició: Treballar l'emissió de la veu: respiració i vocalització. Cantar cançons 

senzilles afinades. Diferenciació de soroll i silenci. Discriminació de contrastos bàsics: llarg-
curt, agut-greu, fort-suau, pujada-baixada. Imitació de sons habituals. Audicions i contes 
musicals. 

 
 

NIVELL 2: Alumnat amb 4 i 5 anys 
 

Ø Ritme: Desenvolupar la coordinació psicomotriu de l'alumne a través del moviment, el joc, 
la dansa i la pràctica instrumental de manera independent i en grup. 



 

250 

Ø Desenvolupar la memòria rítmica per mitjà de l'escolta i posterior imitació de ritmes. 
Imitació d'estructures rítmiques breus amb la veu i la percussió. Interiorització del pols i 
l'accent. Creació d'acompanyaments amb instruments de xicoteta percussió. Danses i 
moviments. Jocs. 

Ø Elements teòrics-pràctics: Reconeixement dels instruments de percussió utilitzats a l'aula, 
utilització i classificació en famílies. Pràctica de ritmes, acompanyaments i 
desenvolupament de la coordinació. Escriptura i lectura d'alguna nota musical. Iniciació a 
la lectura i escriptura de figures musicals bàsiques. 

Ø Entonació i audició: Treballar l'emissió de la veu: respiració i vocalització. Memoritzar i 
dramatitzar cançons. Familiarització amb els conceptes de so/silenci. 

Ø Conèixer i diferenciar les qualitats del so: altura, duració, intensitat i timbre. Imitació de 
sons habituals. Audicions i contes musicals. 

 
NIVELL 3. Alumant amb 6 i 7 anys. 
 

Ø Ritme: Percepció i interiorització del pols i l'accent per a una millor exteriorització del 
ritme. Practicar la improvisació rítmica vocal o instrumental de manera individual i grupal 
amb la finalitat de potenciar la creativitat i la participació activa. 
 

Ø Desenvolupar la coordinació psicomotriu de l'alumne a través del moviment, el joc, la 
dansa i la pràctica instrumental. Desenvolupar la memòria rítmica per mitjà de l'escolta i 
posterior imitació de ritmes. 
 

Ø Elements teoricopràctics: Coneixement i pràctica dels compassos 2/4 i 4/4. Pràctica 
instrumental i vocal amb les figures rítmiques bàsiques. Inici a la lectura en clau de Sol. 
 

Ø Entonació: Iniciació a l'emissió de la veu: respiració, vocalització i afinació. Entonar 
melodies d'acord amb els continguts. Sensibilitzar a l'alumne davant els elements bàsics 
de dinàmica (pp, p, mf, f, ff i reguladors). Repentització de compassos, figures i silencis. 

 
Ø Audició: Iniciar l'educació de l'oïda en tots els seus aspectes: melòdic, rítmic-tímbric, així 

com distinció de matisos i aires. Inici al desenvolupament de la memòria musical. Conèixer 
auditiva i visualment els diferents instruments de percussió, tant de l’aula com d’altres. 
Memorització i reproducció de fragments melòdics i cançons corresponents al nivell. 
 

Ø Coneixement de la família de la percussió, instruments de tot tipus, tant simfònic com 
tradicional i arreu del mon. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Mètode de percussió (Vol. 1) …………………………J. Michaels (Impromptu editors) 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les característiques de tots els instruments que constitueixen la família de la 
percussió i les seves possibilitats sonores per a utilitzar-les dins de les exigències del nivell 
tant en la interpretació individual com la col·lectiva. 

 
Ø Interpretar un repertori de conjunt de diferents estils adequat a les dificultats d'aquest 

nivell. 
 

Ø Desenvolupament progressiu d'una correcta posició del cos davant qualsevol instrument 
de percussió. 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa per a conèixer la gamma 

tímbrica de cada instrument. 
 

Ø Practica de les diferents dinàmiques sonores dels instruments bàsics de percussió. 
 

Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 
 

Ø Lectura d'exercicis i d'estudis adequats al nivell corresponent. 
 
 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 
d'una bona qualitat de so. 

 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correcte i eficaç. 

 
Ø Iniciació de la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells (motius, 

temes, períodes, frases, seccions, etc.) per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat d'exercicis, estudis i obres del repertori que 

es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Pràctica de conjunt. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes. 
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Ø Pràctica de la relaxació. 

 
Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa per a conèixer la gamma 

tímbrica de cada instrument.  
 

Ø Desenvolupament de la versatilitat necessària per a tocar simultàniament o 
successivament diferents instruments. Principis generals sobre els canvis de mans.  

 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atacs.  

 
Ø Desenvolupament de la pràctica de conjunt com mig indispensable per a adquirir 

percepció simultània de la diversitat tímbrica de característiques de la percussió. 
Aprenentatge elemental de la Caixa, Xilòfon i Timbales.  
 

Ø Estudis de dificultat progressiva en aquests instruments, practica de lliçons a vista. 
Adquisició d'hàbits d'estudi, correctes i eficaços 

 
Ø Una correcta col·locació del cos davant qualsevol instrument de percussió. 

 
Ø Subjecció de les baquetes. 

 
Ø Execució de cops simples (caixa, timbales i làmines). 

 
Ø Lliçons elementals per a instruments de percussió. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Mètode de Percussió (vol 1)………………………………............................………..……. M.Jansen  
Ø Elemental Snare Drums…………………………………..……….............................…………..M.Peter 
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les característiques de tots els instruments que constitueixen la família de la 
percussió i les seves possibilitats sonores per a utilitzar-les dins de les exigències del nivell 
tant en la interpretació individual com la col·lectiva. 

 
Ø Aplicar una sensibilitat auditiva que valori per igual, en tota la gamma d'instruments, 

l'exigència de la qualitat sonora. 
 

Ø Interpretar un repertori de conjunt de diferents estils adequat a les dificultats d'aquest 
nivell. 

 
Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 

 
Ø Pràctica de combinacions entre corxeres i semicorxeres. 

 
Ø Introducció de l'escala DO M i La m. 

 
Ø Aprenentatge i tractament del so dels timbals. 

 
Ø Exercici del redoblament en caixa. 

 
Ø Desenvolupament de la dinàmica en els diferents instruments 

 
Ø Pràctica d'obres per a grup de percussió. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 
d'una bona qualitat de so. 

 
Ø Entrenament permanent i progressió de la memòria. 

 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correcte i eficaç. 

 
Ø Lectura a vista d'obres o fragments senzills. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat d'exercicis, estudis i obres del repertori que 

es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 
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Ø Pràctica de conjunt. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes. 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa per a conèixer la gamma 

tímbrica de cada instrument.  
 

Ø Principis generals sobre els canvis de mans.  
 

Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atacs.  
 

Ø Aprenentatge elemental de la Caixa, Xilòfon i Timbales.  
 

Ø Adquisició d'hàbits d'estudi, correctes i eficaços 
 

Ø Pràctica de cops simples (caixa, timbales i làmines). Combinacions de corxeres i 
semicorxeres. 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva en els diferents instruments de percussió. 

 
Ø Desenvolupament de la pràctica del conjunt instrumental. 

 
Ø Iniciació al redoblament. 

 
Ø Pràctica de lliçons tant individualment com en grup. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Mètode de Percussió (vol 2)…………………….............................…………………..……. M.Jansen  
Ø Elemental Snare Drums…………………………….............................……..…………………..M.Peter 
Ø Fundamental studies for timpani………………………............................…….…………..G.Whaley 
Ø Fundamental studies for mallets………………………...........................……………………G.Whaley 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

 

OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les característiques de tots els instruments que constitueixen la família de la 
percussió i les seves possibilitats sonores per a utilitzar-les dins de les exigències del nivell 
tant en la interpretació individual com la col·lectiva. 

 
Ø Aplicar una sensibilitat auditiva que valori per igual, en tota la gamma d'instruments, 

l'exigència de la qualitat sonora. 
 

Ø Interpretar un repertori de conjunt de diferents estils adequat a les dificultats d'aquest 
nivell. 

 
Ø Desenvolupament de cada mà i del joc d'ambdues. 

 
Ø Pràctica de combinacions entre corxeres i semicorxeres i tresillos. 

 
Ø Introducció de les escales majors i menors fins a 2 sostinguts i 2 bemolls. 

 
Ø Aprenentatge i tractament del so de les timbales i afinació. 

 
Ø Exercicis de redoblament de caixa i pràctica d'accents. 

 
Ø Pràctica de lliçons elementals per a instruments de percussió. 

 
Ø Desenvolupament continu de la memòria. 

 
Ø Desenvolupament de la dinàmica en els diferents instruments. 

 
Ø Pràctiques d'obres per a grups de percussió. 

 
Ø Lectura a primera vista. 

 
Ø Introducció de la petita percussió. 
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CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 
d'una bona qualitat de so. 

 
Ø Entrenament permanent i progressió de la memòria. 

 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correcte i eficaç. 

 
Ø Lectura a vista d'obres o fragments senzills. 

 
Ø Iniciació de la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells (motius, 

temes, períodes, frases, seccions, etc.) per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat d'exercicis, estudis i obres del repertori que 

es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Pràctica de conjunt. 

 
Ø Pràctica de la improvisació. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes. 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
Ø Iniciació a la grafia contemporània. 

 
Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa per a conèixer la gamma 

tímbrica de cada instrument.  
 

Ø Desenvolupament de la versatilitat necessària per a tocar simultàniament o 
successivament diferents instruments. Principis generals sobre els canvis de mans.  

 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atacs.  

 
Ø Estudi dels instruments de petita percussió.  
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Ø Desenvolupament de la pràctica de conjunt com mig indispensable per a adquirir 
percepció simultània de la diversitat tímbrica de característiques de la percussió.  

 
Ø Aprenentatge elemental de la Caixa, Xilòfon i Timbales.  

 
Ø Estudis de dificultat progressiva en aquests instruments, practica de lliçons a vista.  

 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi, correctes i eficaços. 

 
Ø Pràctica de cops simples i dobles (caixa, timbales i làmines). Combinacions de corxeres i 

semicorxeres i tresillos. 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva en els instruments de percussió. 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 
 

Ø Pràctica de lliçons tant individualment com en grup. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Mètode de Percussió (vol 2)……………………............................…………………..……. M.Jansen  
Ø Elemental Snare Drums………………………….............................………..…………………..M.Peter 
Ø Fundamental studies for timpani…………............................………………….…………..G.Whaley 
Ø Fundamental studies for mallets………………………...........................……………………G.Whaley 
Ø Percussió 3r Grau Elemental……………………………….........................................…….……J.Pons. 
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QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTAL. 

 
OBJECTIUS 
 

Ø Conèixer les característiques de tots els instruments que constitueixen la família de la 
percussió i les seves possibilitats sonores per a utilitzar-les dins de les exigències del nivell 
tant en la interpretació individual com la col·lectiva. 

 
Ø Aplicar una sensibilitat auditiva que valori per igual, en tota la gamma d'instruments, 

l'exigència de la qualitat sonora. 
 

Ø Interpretar un repertori de conjunt de diferents estils adequat a les dificultats d'aquest 
nivell. 

 
Ø Desenvolupament de cada mà i joc d'ambdues. 

 
Ø Pràctica de combinacions entre corxeres i semicorxeres i tresillos. 

 
Ø Introducció de les escales majors i menors fins a 3 sostinguts i 3 bemolls. 

 
Ø Aprenentatge i tractament del so de les timbales i afinació i ús del pedal. 

 
Ø Exercicis de redoblament de caixa, pràctica d'accents i *mordentes. 

 
Ø Pràctica de lliçons elementals per a instruments de percussió. 

 
Ø Desenvolupament continu de la memòria. 

 
Ø Desenvolupament de la dinàmica en els diferents instruments. 

 
Ø Pràctiques d'obres per a grups de percussió. 

 
Ø Lectura a primera vista. 

 
Ø Introducció de la petita percussió. 

 
Ø Elaboració d'audicions tant individual com de grup de percussió. 
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CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 
d'una bona qualitat de so. 

 
Ø Entrenament permanent i progressió de la memòria. 

 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi correcte i eficaç. 

 
Ø Lectura a vista d'obres o fragments senzills. 

 
Ø Iniciació de la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells (motius, 

temes, períodes, frases, seccions, etc.) per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat d'exercicis, estudis i obres del repertori que 

es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

 
Ø Pràctica de conjunt. 

 
Ø Pràctica de la improvisació. 

 
Ø Desenvolupament d'automatismes. 

 
Ø Pràctica de la relaxació. 

 
Ø Iniciació a la grafia contemporània. 

 
Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa per a conèixer la gamma 

tímbrica de cada instrument.  
 

Ø Desenvolupament de la versatilitat necessària per a tocar simultàniament o 
successivament diferents instruments. Principis generals sobre els canvis de mans.  

 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atacs.  

 
Ø Estudi dels instruments de petita percussió.  
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Ø Desenvolupament de la pràctica de conjunt com mig indispensable per a adquirir 
percepció simultània de la diversitat tímbrica de característiques de la percussió.  

 
Ø Aprenentatge elemental de la Caixa, Xilòfon i Timbales.  

 
Ø Estudis de dificultat progressiva en aquests instruments, practica de lliçons a vista.  

 
Ø Adquisició d'hàbits d'estudi, correctes i eficaços. 

 
Ø Pràctica de cops simples i dobles (caixa, timbales i làmines). Combinacions de corxeres i 

semicorxeres i tresillos. 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva en els instruments de percussió. 
 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva. 
 

Ø Pràctica de lliçons tant individualment com en grup. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Mètode de Percussió (vol 4)……….............................………………………………..……. M.Jansen  
Ø Elemental Snare Drums………………….............................………………..…………………..M.Peter 
Ø Fundamental studies for timpani………………............................……….…….…………..G.Whaley 
Ø Fundamental studies for mallets…………………………............................…………………G.Whaley 
Ø Percussió 4rt Grau Elemental………………………….........................................………….……J.Pons. 
Ø 15 Studies per a xilòfon………………...............................................................................M.Jorand 

 
 
 
OBRES 
 

Ø Sonatina………….......................................................................................................….M.Clementi 
Ø Woodworks……..........................................................................................................................J.Spears 
Ø Caccia Caper……....................................................................................................………J.Spears 
Ø Snake River………...............................................................................................................…J.Beck 
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CURS PREPARACIÓ PROVA  

Aquests cursos preparen a l’alumnat que ho desitge per a realitzar la proba d’accés als estudis 
d’ensenyances professionals de Música o la certificació d’estudis elementals de música. Es 
treballarà per a aconseguir el grau de coneixements teòrics i pràctics que s’estableixen a aquest 
nivell acadèmic estructurant, preparant i potenciant els coneixements relacionats amb la 
percussió. 
 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Dominar en el seu conjunt la tècnica i les possibilitats sonores i expressives de 
l’instrument, així com aconseguir i demostrar la sensibilitat auditiva necessària per a poder 
superar les probes d’accés o probes de certificació ales qual es presenta l’alumnat.  

 
Ø Utilitzar amb autonomia progressivament major els coneixements musicals per a 

solucionar qüestions relacionades amb la interpretació: Digitació, articulació, fraseig, etc.  
 

Ø Adquirir i aplicar progressivament eines i competències per al desenvolupament de la 
memòria.  

 
Ø Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista i aplicar amb autonomia 

progressivament major els coneixements musicals.  
 

Ø Interpretar un repertori que incloga obres representatives de cada instrument o família 
d’instruments de la percussió d’una dificultat adequada a aquest nivell que es presentaran 
a les probes d’accés o probes de certificació.  

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Tècnics-melòdics: passatges cromàtics. Escales, arpegis, fins a tres alteracions major i 
menor. 
 

Ø Rítmics: Totes les figures simples i les seues combinacions, sincopes, notes a contratemps. 
Improvisació sobre un tema rítmic donat pel professor d'una frase de dos compassos. 
Imitació (aprendre a escoltar). 

 
Ø Tècnics: Colp simple, doble colp, colp de pressió, redoblament, accents, mordents, 

producció so bàsic en timbals. 
 
Ø Repentització del nivell indicat. 

a) longitud: 30-60 compassos. 
b) tonalitat: fins a tres alteracions (majors i menors). 
c) àmbit: 2 huitenes làmines/ caixa /timbals. 
d) compassos: 2/4. 2/4. 4/4. 3/8. 6/8. (amb possibilitat de canvi entre ells). 
e) forma: a-b-a. 
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Ø Figures: redona. blanca. negra. corxera. semicorxera. amb els seus respectius silencis. 
redoblaments. 
 

Ø Agògica: adagio, andante. Moderato. Allegro. ritardando.*accelerando. 
 
Ø Articulacions. Sforzando. Legato. staccato. 

 
Ø Dinàmica: piano. mf. forte. ff. crescendo i diminuendo. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Caixa: 
 

Ø Studis for Snare drum. (vol1)......................................................................S. Fink 
Ø Fundamental studies for Snare drum....................................................P. Mitchell 
Ø Intermediate studies for Snare drum.....................................................P. Mitchell 
Ø Fundamental studies for Snare drum......................................................G. Whaley 

 
 
Timbals: 
 

Ø Studis for timpani. (vol1).........................................................................S. Fink 
Ø Fundamental method for Timpani. ......................................................P. Mitchell 
Ø Intermediate studies for Timpani. ......................................................P. Mitchell 

 
 
Llàmines: 
 

Ø Fundamental studies for Mallets......................................................G. Whaley 
Ø Quinze études pour xylophone..........................................................M. Jorand 
Ø Solobook for Vibraphone. (Vol 1)......................................................W. Schlüter 

 
 
Set-up: 
 

Ø Solos in solo percussion......................................................................Goldemberg 
 

OBRES 
 

Ø Sonatina………….......................................................................................................….M.Clementi 
Ø Woodworks……..........................................................................................................................J.Spears 
Ø Caccia Caper……....................................................................................................………J.Spears 
Ø Snake River………...............................................................................................................…J.Beck 
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CURS MANTENIMENT 

 
1er Curs 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Pràctica de mètodes d’escales i estudis per a làmines. 
Ø Introducció de la coordinació i independència en la percussió combinada. 
Ø Exercicis i desenvolupament del ritme bàsic de bateria. 
Ø Desenvolupament del redoblament obert i tancat per a caixa. 
Ø Pràctica d’afinació amb canvis tècnica de glisando en les timbales. 
Ø Desenvolupament d’estudis i obres per a caixa, timbales i Set-Up. 
Ø Treball de la improvisació en conjunt. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 

 
 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Pràctica de les escales M i m a una octava. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de maneres d’atac. 
Ø Ritmes compostos i grups irregulars. 
Ø Introducció a la bateria. 
Ø Desenvolupament de paradiddles, accents, mordents i redobles. 
Ø Audició d’un repertori d’obres pertanyents a diferents estils amb diferents instruments, 

adequats a aquest nivell. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Intermediate snare drum studies……………...................…..M. Peters (Published by M.Peters) 
Ø Mètode de percussió (vol. 1) ……………………...................………..M. Michaels (Impromptu ed.) 
Ø Musical studies for the mallet Player……………....................G. Whaley (JR Publications, Inc.) 
Ø Intermediate timpani studies………………….................…….M. Peters (Published by M. Peters) 
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2n curs 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Pràctica de mètodes d’escales i estudis per a làmines. 
Ø Introducció de la coordinació i independència en la percussió combinada. 
Ø Exercicis i desenvolupament del ritme bàsic de bateria. 
Ø Desenvolupament del redoblament obert i tancat per a caixa. 
Ø Pràctica d’afinació amb canvis tècnica de glisando en les timbales. 
Ø Desenvolupament d’estudis i obres per a caixa, timbales i Set-Up. 
Ø Treball de la improvisació en conjunt. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 
Ø Pràctica del tractament sonor en els diferents instruments que formen un set-up de 

percussió. 
Ø Introducció dels ritmes bàsics amb instruments llatinoamericans. 
Ø Introducció de la tècnica de quatre baquetes per a marimba. 
Ø Preparació d’una audició. 

 
 
 
CONTINGUTS 

Ø Pràctica de les escales M i m a una octava. 
Ø Coneixement bàsic dels ritmes llatinoamericans. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de maneres d’atac. 
Ø Ritmes compostos i grups irregulars. 
Ø Introducció a la bateria. 
Ø Desenvolupament de paradiddles, accents, mordents i redobles. 
Ø Treball permanent de la memòria. 
Ø Audició d’un repertori d’obres pertanyents a diferents estils amb diferents instruments, 

adequats a aquest nivell. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Ø Intermediate snare drum studies………….….....................M. Peters (Published by M.Peters) 
Ø Mètode de percussió (vol. 2) …………………….........………………..M. Michaels (Impromptu ed.) 
Ø Musical studies for the mallet Player………...……………………..G. Whaley (JR Publications, Inc.) 
Ø Intermediate timpani studies…………………………......……….M. Peters (Published by M. Peters) 
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3r Curs 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Pràctica de mètodes d’escales i estudis per a làmines. 
Ø Introducció de la coordinació i independència en la percussió combinada. 
Ø Exercicis i desenvolupament del ritme bàsic de bateria i introducció a les cadenzas i breaks. 
Ø Desenvolupament del redoblament obert i tancat per a caixa. 
Ø Pràctica d’afinació amb canvis tècnica de glisando en les timbales. 
Ø Desenvolupament d’estudis i obres per a caixa, timbales i Set-Up. 
Ø Treball de la improvisació en conjunt. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 
Ø Pràctica del tractament sonor en els diferents instruments que formen un set-up de 

percussió. 
Ø Introducció dels ritmes bàsics amb instruments llatinoamericans. 
Ø Introducció de la tècnica de quatre baquetes per a marimba. 
Ø El fraseig i la seua adequació als diferents estils i instruments. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de matisos en els instruments de xicoteta percussió. 
Ø Lectura a primera vista. 
Ø Preparació d’una audició. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Pràctica de les escales M i m, arpegis de 7a M i m. 
Ø Desenvolupament de la xicoteta percussió. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d’obtindre simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans. 
Ø Coneixement bàsic dels ritmes llatinoamericans. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de maneres d’atac. 
Ø Ritmes compostos i grups irregulars. 
Ø Introducció a la bateria. 
Ø Desenvolupament de paradiddles, accents, mordents i redobles. 
Ø Treball permanent de la memòria. 
Ø Audició d’un repertori d’obres pertanyents a diferents estils amb diferents instruments, 

adequats a aquest nivell. 
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BIBLIOGRAFIA 
Vibràfon 

Ø Solobook for vibraphone (vol. 1)……………………….............…………………….…Wolfgang Schlüter 
Ø Lila…………………………………………………………………………….............……..……Emmanuel Séjourné  

 
Marimba 

Ø Marimba 1………………………………………………………..........................………..……..Joaquin, Xavier 
Ø Rain Dance……………………………………........................…………………….……..….Alice i Rife Gómez 
Ø 4 Mallets fundamentals………………........................…………………………...N. Grover i G. Whaley 

(Estudis 1 al 4). 
Ø Obra a elecció entre el professor i l’alumnat. 

 
Xilòfon: 

Ø Quinze études pour xylophone……..............................................……………………….M. Jorand 
Ø Modern school for xylopohone, marimba & Vibraphone.  

(Estudis I al V) 
 

Caixa: 
Ø Intermediate snare drum studies……..…...................….….M. Peters (Published by M. Peters)  

(Estudis 1 al 12). 
 
 

Timbals: 
Ø Etudes for Timpani………………………......................……………………………………….. R. Hochrainer 

(Estudis 1 al 9). 
 

Set-up: 
Ø Concert Etude………….....................................................................................M. Goldenberg 
Ø Stave off stave! ………...................................................................................…M. Goldenberg 
Ø Corrente. ………............................................................................................…M. Goldenberg 

 
Recital. 4 Piezas para percusión……..A. Cristofol 
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4t Curs 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Pràctica de mètodes d’escales i estudis per a làmines. 
Ø Coneixement i desenvolupament de les diferents escoles de les timbales. 
Ø Pràctica de paradiddles, mordents i accents. 
Ø Introducció de la coordinació i independència en la percussió combinada. 
Ø Exercicis i desenvolupament del ritme bàsic de bateria i introducció a les cadenzas i breaks. 
Ø Desenvolupament del redoblament obert i tancat per a caixa. 
Ø Pràctica d’afinació amb canvis tècnica de glisando en les timbales. 
Ø Desenvolupament d’estudis i obres per a caixa, timbales i Set-Up. 
Ø Treball de la improvisació en conjunt. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 
Ø Pràctica del tractament sonor en els diferents instruments que formen un set-up de 

percussió. 
Ø Introducció dels ritmes bàsics amb instruments llatinoamericans. 
Ø Introducció de la tècnica de quatre baquetes per a vibràfon. 
Ø El fraseig i la seua adequació als diferents estils i instruments. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de matisos en els instruments de xicoteta percussió. 
Ø Lectura a primera vista. 
Ø Preparació d’una audició pública tant individual com col·lectiva. 

 
 
 
 
CONTINGUTS 

Ø Pràctica de les escales M i m, arpegis de 7a M i m, a dues octaves. 
Ø Coneixement de les diferents escoles de les timbales. 
Ø Exercicis i estudis per a timbales. 
Ø El fraseig i la seua adequació als diferents instruments de percussió. 
Ø Desenvolupament de la xicoteta percussió. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d’obtindre simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans. 
Ø Coneixement bàsic dels ritmes llatinoamericans. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de maneres d’atac. 
Ø Ritmes compostos i grups irregulars. 
Ø Introducció a la bateria. 
Ø Desenvolupament de paradiddles, accents, mordents i redoblaments. 
Ø Treball permanent de la memòria. 
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Ø Audició d’un repertori d’obres pertanyents a diferents estils amb diferents instruments, 
adequats a aquest nivell. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Vibràfon 

Ø Funny Vibraphone Book I…….....................................................................................N.J. Zivkovic 
 

Marimba 
Ø Marimba 1……………………………..............................................................……………….……X. Joaquin 

(Estudis 1 al 9). 
 
Xilòfon: 

Ø Graded Music for tuned Percussion. Book III……….......…...K. Hathway i I.Wright (Ed.ABRSM) 
 

Caixa: 
Ø Graded Music for snare drum Percussion. Book III……...... K. Hathway i I.Wright (Ed.ABRSM) 
Ø Graded Music for tuned Percussion. Book III…………....K. Hathway i I.Wright (Ed.ABRSM)  

(Graus 5 i 6). 
 

Set-up: 
Ø Concert Etude…………….......................................................................…………M. Goldenberg 
Ø Drum set Suite……………....................................................................………………………....S.Fink 
Ø French Suite for Percussion Solo…………..................................................…………….…W. Kraft 
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5é Curs 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Pràctica de mètodes d’escales i estudis per a làmines (dues i quatre baquetes ). 
Ø Pràctica formal, estètica, harmònica-rítmica i interpretativa d’una obra de percussió i 

piano. 
Ø Coneixement i desenvolupament de la percussió en l’orquestra. 
Ø Coneixement i desenvolupament de les diferents escoles de les timbales. 
Ø Pràctica de paradiddles, mordents i accents. 
Ø Introducció de la coordinació i independència en la percussió combinada. 
Ø Exercicis i desenvolupament del ritme bàsic de bateria i introducció a les cadenzas i breaks. 
Ø Desenvolupament del redoblament obert i tancat per a caixa. 
Ø Pràctica d’afinació amb canvis tècnica de glisando en les timbales. 
Ø Desenvolupament d’estudis i obres per a caixa, timbales i Set-Up. 
Ø Treball de la improvisació en conjunt. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 
Ø Pràctica del tractament sonor en els diferents instruments que formen un set-up  
Ø Desenvolupament d’obtindre simultàniament sons de diferent intensitat entre totes dues 

mans. 
Ø Introducció dels ritmes bàsics amb instruments llatinoamericans. 
Ø Introducció de la tècnica de quatre baquetes per a vibràfon. 
Ø El fraseig i la seua adequació als diferents estils i instruments. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de matisos en els instruments de xicoteta percussió. 
Ø Lectura a primera vista. 
Ø Preparació d’una audició pública tant individual com col·lectiva. 

 
 
CONTINGUTS 

Ø Pràctica de les escales M i m, arpegis de 7a M i m, a dues octaves. 
Ø Coneixement de les diferents escoles de les timbales. 
Ø Exercicis i estudis per a timbales. 
Ø El fraseig i la seua adequació als diferents instruments de percussió. 
Ø Desenvolupament de la xicoteta percussió. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d’obtindre simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans. 
Ø Coneixement bàsic dels ritmes llatinoamericans. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de maneres d’atac. 
Ø Ritmes compostos i grups irregulars. 
Ø Independència i coordinació en la bateria. 
Ø Desenvolupament de paradiddles, accents, mordents i redoblaments. 
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Ø Introducció de la literatura orquestral i els solos de percussió. 
Ø Treball permanent de la memòria. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Vibràfon 

Ø Funny Vibraphone Book I………........................................................……………..….N.J. Zivkovic 
(Estudis del VIII al X) 
Ø Solobook for vibraphone. Vol II………................................................................... W. Schluter 

(Estudis 3 i 4). 
 

Marimba 
Ø Prelude from suite of Violoncello………........................................................……………….J. S. Bach 
Ø Funny Marimba Book II……….........................................N.J Zivkovic (Sognio di Paciocchino). 
Ø Ilijas……………………………………........................................................……………….…..N.J. Zivkovic 

 
Xilòfon: 

Ø Graded Music for tuned Percussion. Book III…….......……...K. Hathway i I.Wright (Ed.ABRSM) 
Ø Modern school for xylopohone, marimba & Vibraphone.  

(Estudis V, VI XIII i XVI). 
Ø Funny Xylophone Book I…………………………………………..............................……..… N.J. Zivkovic  

(Estudi: VIII) 
 

OBRES 
 

Ø Allegro…………………………………………..............................................................……………....Haendel 
Ø Bourrée Anglaise…………..........................................................……………………………..….. J S. Bach.  
Ø I Presto……………………………………………………...............…….............................................…. Vivaldi 
Ø Aturias……………………………............................……........................................................……..Albéniz 

 
Caixa: 

Ø Graded Music for snare drum Percussion. Book III……….. K. Hathway i I.Wright (Ed: ABRSM)  
(Graus 5 i 6). 
 

Timbals: 
Ø Folklore Suite……......................................................................................................….S. Fink 

 
Set-up: 

Ø Drum set Suite…..............................................................................................................…….S. Fink 
Ø Inspirations Diaboliques……...................................................................................R. Tagawa 
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6é Curs 
 
OBJECTIUS 
 

Ø Pràctica de mètodes d’escales i estudis per a làmines (dues i quatre baquetes ). 
Ø Pràctica formal, estètica, harmònica-rítmica i interpretativa d’una obra de percussió i 

piano. 
Ø Coneixement i desenvolupament de la percussió en l’orquestra i desenvolupament dels 

solos. 
Ø Coneixement i desenvolupament de les diferents escoles de les timbales. 
Ø Pràctica de paradiddles, mordents i accents. 
Ø Introducció de la coordinació i independència en la percussió combinada. 
Ø Exercicis i desenvolupament del ritme bàsic de bateria i introducció a les cadences i breaks. 
Ø Desenvolupament del redoblament obert i tancat per a caixa. 
Ø Pràctica d’afinació amb canvis tècnica de glisando en les timbales. 
Ø Desenvolupament d’estudis i obres per a caixa, timbales i multipercussió. 
Ø Treball de la improvisació en conjunt. 
Ø Desenvolupament de la memòria. 
Ø Pràctica del tractament sonor en els diferents instruments que formen un set-up. 
Ø Desenvolupament d’obtindre simultàniament sons de diferent intensitat entre totes dues 

mans. 
Ø Introducció dels ritmes bàsics amb instruments llatinoamericans. 

 
 
CONTINGUTS 
 

Ø Pràctica de les escales M i m, arpegis de 7a M i m, a dues octaves. 
Ø Coneixement de les diferents escoles de les timbales. 
Ø Exercicis i estudis per a timbales. 
Ø El fraseig i la seua adequació als diferents instruments de percussió. 
Ø Desenvolupament de la xicoteta percussió. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d’obtindre simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans. 
Ø Coneixement bàsic dels ritmes llatinoamericans. 
Ø Desenvolupament de tota la gamma de maneres d’atac. 
Ø Ritmes compostos i grups irregulars. 
Ø Independència i coordinació en la bateria. 
Ø Desenvolupament de paradiddles, accents, mordents i redoblaments. 
Ø Desenvolupament de la literatura orquestral i els solos de percussió. 
Ø Treball permanent de la memòria. 
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Ø Audició d’un repertori d’obres pertanyents a diferents estils amb diferents instruments, 
adequats a aquest nivell. 

Ø Audició d’un programa de concert amb obres individuals i amb acompanyament de piano. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
Vibràfon 

Ø Funny Vibraphone Book I………………….…………………….…....................…………….….N.J. Zivkovic  
(Estudis del VIII, IX i X). 

Ø Solobook for vibraphone. Vol II………………………………….…......…….……………….…….W. Schluter 
(Estudi 3). 

 
Marimba 

Ø Prelude from suite of Violoncello…………………………………….…..........…….…………….….J. S. Bach 
Ø Balan Fô……………………………………….……………….…....................………….……………….….…V. Ortiz 

 
Xilòfon: 

Ø Graded Music for tuned Percussion. Book IV……..………..K. Hathway y I. Wright (Ed. ABRSM) 
(Grau 7 i 8) 

Ø Modern school for xylopohone, marimba & Vibraphone.  
(Estudi: VIII, XII i XVI) 

 
Caixa: 

Ø Graded Music for snare drum Percussion. Book III….…..K. Hathway y I. Wright  (Ed. ABRSM) 
(Graus 5 i 6). 

Ø Amercian Suite……………………………………………….…………………………….….…….G. Gauthreaux II 
 

Timbals: 
Ø Graded Music for timpani. Book III……………………………….…......………………….………..I. Wright 

(Grau 5 i 6) 
 
 
Set-up: 

Ø Drum set Suite………………………………………………………………….…...…………….………………...S. Fink 
Ø Dualités………………………………..………………………………..................……………….…….… Miyamoto 
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PROGRAMACIÓ DE TABAL 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15.  
16. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
17. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
18. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
19. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
20. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
21. Formar persones creatives. 

 
22. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
23. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
24. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, de l'audició i de la pràctica instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i  
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agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 

criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
 
 



 

281 

 
5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs.  
 
 
El tabal es treballarà completament a l’antiga. 
Una volta superat el tema de com s’agafen les baquetes, penjar-se el tabal, etc.  Es treballaran els 
redobles i  els diferents ritmes de dansa, processó, cercavila, jota etc. Fins que aquests estiguen  
dominats  pels alumnes. 
 
Es combinarà la utilització del material didàctic corresponent al nivell que el mestre consideri 
que té l´alumne, així com alguna peça que els alumnes tinguin il·lusió per tocar o algunes peces 
de la banda que es tinguin que treballar. 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
 
 
 

 
  



 

284 

 
7.2.5. DEPARTAMENT DE CORDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE GUITARRA 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2021-2022 
 
 

PROFESSORA 
 
 

Pilar Viñals Adell 
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PROGRAMACIÓ DE GUITARRA 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, de l'audició i de la pràctica instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i 
intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i  
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agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 

criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs. 
 

CURS D'INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Ø Iniciar-se en la lectura i escriptura musicals per a relacionar-los amb la pràctica de 
l'instrument. 
 

Ø Adoptar una posició adequada del cos i de l'instrument. 
 

Ø Iniciar-se en el coneixement de les característiques i possibilitats sonores de 
l'instrument, valorant la qualitat sonora. 

 
Ø Iniciar-se en el coneixement de l'afinació i de la qualitat sonora. 

 
Ø Iniciar-se en la interpretació de petites peces. 

 
Ø Iniciar-se en l'escolta atenta de música d'un instrument. 

 
Ø Conèixer la cura i el manteniment de l'instrument. 

 
 
CONTINGUTS COMUNS 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura i escriptura musical.  
 

3. Pràctica de fragments i melodies musicals senzilles.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi.  
 

5. Iniciació a la comprensió de les estructura musical.  
 

6. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, fragments i obres útils 
per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de l'alumne.  

 
7. Pràctica de la improvisació en les tres primeres entenimentades i els 3 primers trasts.  

 
8. Desenvolupament de la força dels dits.  

 
9. Introducció a descobrir la diferència entre tensió i distensió muscular en braços, mans 

i dits.  
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CONTINGUTS PROPIS 

1. Producció del so mitjançant l'aprenentatge de la forma de pulsació secundant.  
 

2. Iniciació a cura de l'ungla.  
 

3. Coneixement de l'afinació de les cordes a l'aire.  
 

4. Posició adequada de la guitarra: col·locació i estabilitat de l'instrument. Punts de 
contacte amb la guitarra.  

 
5. Iniciació a la correcta posició del braç dret, mà esquerra, braç esquerre i mà dreta.  

 
6. Coneixement de la digitació de la mà dreta i esquerra.  

 
7. Pràctica dels següents recursos: melodies d'una nota en les principals notes naturals 

en les quatre primeres entenimentades.  
 

8. Iniciació al desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra mitjançant 
la pràctica d'exercicis tècnics.  

 
9. Adopció d'una terminologia bàsica, tant referent a la tècnica de l'instrument com al 

llenguatge musical.  
 

10. Coneixement de les notes naturals corresponents als tres primers trasts i cordes a 
l'aire. 

 
11. Pràctica de continguts rítmics elementals: rodona, blanca, negra i corxera i els seus 

corresponents silencis. Compassos 2/4, 3/4 i 4/4.  
 

12. Pràctica de peces o fragments en tonalitat de Do Major.  
 

13. Pràctica de la cura bàsica de l'instrument.  
 

14. Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i sincronització d'ambdues 
 

15. Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.  
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BIBLIOGRAFIA 

 
Ø Llibre d’iniciació per als petits guitarristes (1, 2, 3)................................Paco Valeriano 

 
Ø Escola de Guitarra (Vol I).....................................................................Tomás Camacho 

 
Ø Guitar method for children...................................................................Masari Koyama 

 
Ø Aprenent guitarra (Vol. 1)...................................................Cristina Sánchez i J. L. Ruiz. 

 
 
Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
 
El professor triarà el mètode adequat a l'alumne segons l'edat i destresa. L'alumne 
interpretarà una o dues obres i 8 o 10 lliçons d'exercicis musicals per trimestre. 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Ø Iniciar-se en la lectura i escriptura musicals per a relacionar-los amb la pràctica de 
l'instrument. 

 
Ø Adoptar una posició adequada del cos i de l'instrument. 

 
Ø Iniciar-se en el coneixement de les característiques i possibilitats sonores de 

l'instrument, valorant la qualitat sonora. 
 

Ø Iniciar-se en el coneixement de l'afinació i de la qualitat sonora. 
  

Ø Iniciar-se en la interpretació de petites peces. 13.Iniciar-se en l'escolta atenta de 
música d'un instrument. 14.Conèixer la cura i el manteniment de l'instrument. 

 
 
 
CONTINGUTS COMUNS 
 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura a vista.  
 

3. Memorització d'escales i d'algunes peces musicals fàcils.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi.  
 

5. Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells.  
 

6. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres útils per 
al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de l'alumne.  

 
7. Iniciació a la improvisació sobre les tres primeres entenimentades i els tres primers 

trasts.  
 

8. Desenvolupament d'automatismes.  
 

9. Introducció a descobrir la diferència entre tensió i distensió muscular en braços, mans 
i dits.  
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CONTINGUTS PROPIS 
 

1. Producció del so mitjançant l'aprenentatge de la forma de pulsació bàsica de la mà 
dreta: tirant i secundant.  

 
2. Iniciació a cura de l'ungla.  

 
3. Coneixement de l'afinació de les cordes a l'aire.  

 
4. Posició adequada de la guitarra: col·locació i estabilitat de l'instrument. Punts de 

contacte amb la guitarra.  
 

5. Iniciació a la correcta posició del braç dret, mà esquerra, braç esquerre i mà dreta.  
 

6. Coneixement de la digitació de la mà dreta i esquerra.  
 

7. Pràctica dels següents recursos: melodies d'una nota en les principals notes naturals i 
escales.  

 
8. Iniciació al desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra mitjançant 

la pràctica d'exercicis tècnics.  
 

9. Adopció d'una terminologia bàsica, tant referent a la tècnica de l'instrument com al 
llenguatge musical.  

 
10. Coneixement de les notes naturals i alterades corresponents als quatre primers trasts 

i cordes a l'aire.  
 

11. Pràctica de continguts rítmics elementals: rodona, blanca, negra i corxera i els seus 
corresponents silencis. Compassos 2/4, 3/4 i 4/4.  

 
12. Pràctica de peces o fragments en tonalitats de Do Major i la menor.  

 
13. Iniciació a l'acompanyament de la guitarra: acompanyament de melodies i iniciació al 

cant. Acords de La Major, Re Major, Mi Major, La menor i Mi setena. Ritme binari i 
ternari.  

 
14. Pràctica de la cura bàsica de l'instrument.  

 
15. Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i sincronització d'ambdues.  

 
16. Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.  
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BIBLIOGRAFIA 

 
Ø Aprenent guitarra (Vol. 1 )..........................................Cristina Sánchez i Jose Luis Ruiz. 

 
Ø Basic pieces. (Vol. 1)...................................................................... Juan Antonio Muro 

 
Ø La Chitarra Volant............................................................................Vito Nicola Paraiso 

 
 
REPERTORI 
 

Ø Diverses cançons per a principiants..............................................Eythor Thorlaksson 
 pàgina 3 fins a la 7 

 
Ø Vals..............................................................................................Bartolomé Calatayud 

 
Ø Minuet núm. 1.........................................................................................J. Mª Navarro 

 
Ø El cavaller sense nom...................................................................................J. M. Corts 

 
Ø Astúries (adaptació.)................................................................................Isaac Albèniz 

 
D'acompanyament:  
 

Ø Pupurri infantil núm. 1 i 2. 
 

Ø Cançó de la Sirena.  
 

Ø Anduriña. 
 

Ø La meva bella aurora. 
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MÍNIMS EXIGIBLES 
 
L'alumne haurà de demostrar tenir resolts els següents aspectes:  
 

1. Correcta posició del cos amb l'instrument 
2.  Adequada coordinació entre la mà dreta i esquerra.  
3. Afinació i qualitat sonora. 
4. Interpretació aplicant els criteris estilístics corresponents. 
5. Participar en una audició a partir del segon curs. 
6. Tracte adequat de l'instrument per a la seva correcta conservació.  
7. Assistència contínua a classe. 
8. Demostrar responsabilitat en l'estudi a casa. 
9. Correcta actitud en les classes amb els companys i professors. 
10. Realització dels estudis i obres programades per a cada curs. 

 
 
Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
 
Les obres i mètodes poden ser uns altres que el professor consideri oportú, sempre que 
s'adeqüin al nivell del curs. Els alumnes interpretaran en cada avaluació 10 lliçons com a 
mínim, 2 obres senzilles i 2 d'acompanyament per trimestre. 
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS. 
 

Ø Ampliar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals per a relacionar-
los amb la pràctica de l'instrument. 

 
Ø Desenvolupar la correcta posició del cos i de l'instrument. 

 
Ø Desenvolupar les característiques i possibilitats sonores de l'instrument, valorant la 

qualitat sonora amb un major grau d'exigència. 
 

Ø Despertar una actitud reflexiva per a obtenir una major precisió de l'afinació i de la 
qualitat sonora. 

 
Ø Interpretar petites obres musicals. 

 
Ø Introduir-se en la valoració de la música mitjançant l'audició d'obres de diferents 

èpoques i estils. 
 

Ø Reconèixer les parts externes de l'instrument. 
 
 
 
CONTINGUTS COMUNS 
 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura a vista.  
 

3. Memorització d'escales, arpegis i peces musicals.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudis. 
 

5. Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells.  
  

6. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres que es 
considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne.  

 
7. Improvisació rítmica sobre cançons senzilles a partir de cèl·lules rítmiques triades 

tant per l'alumne com per al professor.  
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8. Desenvolupament d'automatismes.  

 
9. Introducció a descobrir la diferència entre tensió i distensió muscular en braços, 

mans i dits durant l'execució instrumental.  
 
 
 
CONTINGUTS PROPIS. 
 

1. Desenvolupament de la producció del so mitjançant l'aprenentatge de les formes 
de pulsació de la mà dreta.  

 
2. Cura de les ungles, forma i arreglat.  

 
3. Iniciació a l'afinació de les cordes.  

 
4. Pràctica de la posició corporal adequada.  

 
5. Desenvolupament progressiu del coneixement de la digitació guitarrística.  

 
6. Pràctica dels següents recursos: arpegis, concordes de dues notes, 

arrossegaments i escales.  
 

7. Desenvolupament de la pràctica de l'acompanyament amb melodies i cant. 
Afegir els concordes de Si 7, la menor, La Setena i Sol Major. Ritme 6/8, vals i rock 
lent.  

 
8. Pràctica de la coordinació de totes dues mans mitjançant la realització d'exercicis 

tècnics.  
 

9. Adopció d'una terminologia bàsica, tant referent a la tècnica de l'instrument com 
al llenguatge musical.  

 
10. Ampliació dels coneixements melòdics en el diapasó de la guitarra: fins al 7è trast 

de la 1a entenimentada i 5è trast en les altres cordes.  
 

11. S'afegeixen als d'iniciació els següents continguts rítmics: S'afegeixen els 
compassos: 3/8 i 2/2.  

  
12. Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i la sincronització d'ambdues. 

 
13. Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.  
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BIBLIOGRAFIA 

 
 

Ø Aprenent guitarra (Vol. 2) ..........................................Cristina Sánchez i Jose Luis Ruiz. 
 

Ø Basic pieces (Vol. 1)....................................................................... Juan Antonio Muro 
 

Ø La Chitarra Volant............................................................................Vito Nicola Paraiso 
 

Ø Hefti 1.............................................................................................Eythor Thorlaksson 
 
 
REPERTORI 
 

Ø Guitar Moment (Vol 1) ).................................................................Eythor Thorlaksson 
             (Recopilació d'obres de diferents autors)  
 

Ø Sis miniatures populars: núm. 1, 2, 3 i 4. 
 

Ø Tres peces fàcils per a guitarra..................................................................B. Calatayud 
( Capseta de música, Divertimento i Melodia) 
 

Ø Mètode de guitarra per a nens...........................................................Masaru Koyama 
(des de la pàgina 33 fins a la 48) 
 

Ø Col·lecció de 29 peces fàcils per al grau elemental.........................................F. Carulli 
 
D'acompanyament:  
 

Ø La panerola  
Ø Aniversari feliç  
Ø Rock de la nina,  
Ø Tres fulletes mare 
Ø Trista i sola 
Ø La fulla del pi 
Ø Ai bruna  
Ø Estremeix-te. 

 
Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
Les obres i mètodes poden ser uns altres que el professor consideri oportú, sempre que 
s'adeqüin al nivell del curs. Els alumnes interpretaran en cada avaluació 10 lliçons com a 
mínim , 2 obres senzilles i 2 d'acompanyament. 
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MÍNIMS EXIGIBLES 
 
L'alumne haurà de demostrar tenir resolts els següents aspectes:  
 

1. Correcta posició del cos amb l'instrument 
2.  Adequada coordinació entre la mà dreta i esquerra.  
3. Afinació i qualitat sonora. 
4. Interpretació aplicant els criteris estilístics corresponents. 
5. Participar en una audició a partir del segon curs. 
6. Tracte adequat de l'instrument per a la seva correcta conservació.  
7. Assistència contínua a classe. 
8. Demostrar responsabilitat en l'estudi a casa. 
9. Correcta actitud en les classes amb els companys i professors. 
10. Realització dels estudis i obres programades per a cada curs. 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Ø Adquirir una major destresa per a relacionar la lectura i l'escriptura musicals amb la 
pràctica de l'instrument. 

 
Ø Afermar l'adequada posició corporal que possibiliti i afavoreixi l'acció del conjunt 

braç-avantbraç-nina-mans-dits de la mà esquerra sobre el diapasó i els dits de la mà 
dreta sobre les cordes. 

 
Ø Aprofundir en el perfeccionament de la qualitat sonora, mitjançant el coneixement 

de les característiques i possibilitats sonores de l'instrument, tant en la interpretació 
individual com de conjunt. 

 
Ø Interpretar obres d'acord amb els objectius i continguts propis del nivell. 

 
Ø Introduir-se en la valoració de la música al llarg de la història, mitjançant la 

interpretació i l'audició d'obres representatives de les diferents èpoques i estils. 
 
 
CONTINGUTS COMUNS 
 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura a vista.  
 

3. Memorització d'escales, estudis i peces musicals fàcils.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudis.  
 

5. Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells.  
 

6. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres que es 
considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de 
l'alumne. 

  
7. Improvisació sobre els concordes de Tònica i Dominant realitzant també 

improvisacions rítmiques.  
 

8. Pràctica instrumental en grup.  
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9. Desenvolupament d'automatismes.  
 

10. Introducció a la respiració com a mitjà de relaxació.  
 
 
CONTINGUTS PROPIS 
 

1. Producció del so mitjançant l'aprenentatge de les diverses formes d'atac amb la mà 
dreta per a aconseguir progressivament la qualitat sonora.  

 
2. Cura de les ungles: forma i arreglat.  

 
3. Practica de l'afinació de les cordes.  

 
4. Desenvolupament d'una posició corporal adequada.  

 
5. Desenvolupament progressiu del coneixement de la digitació guitarrística.  

 
6. Pràctica de: arpegis, acords de 3 notes, escales, lligats, cejilla i mordent.  

 
7. Desenvolupament de les funcions motrius que intervenen en l'execució guitarrística. 

 
8. Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i de la coordinació d'ambdues. P 

 
9. Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra. P. 

 
10. Iniciació a la pràctica de la dinàmica i la agògica.  

 
11. Desenvolupament de la pràctica de l'acompanyament amb melodies i cant. 

S'afegeixen els concordes de Do Major, Sol 7, Re 7, el Mi menor, re menor i si menor. 
Ritme swing, slow i havanera.  

 
12. Iniciació a la col·locació de les cordes.  

 
13. Adopció d'una terminologia bàsica, tant referent a la tècnica de l'instrument, com al 

llenguatge musical. 
  

14. Ampliació als cursos anteriors dels coneixements melòdics en diapasó de la guitarra: 
fins al trast 10 de la 1a entenimentada, fins el 8è de la 2a entenimentada i fins al 7è 
de la 3a corda.  

 
15. S'afegeixen altres continguts rítmics: Tresillos de corxera i semicorxera, negra en 

punt, corxera en punt, semicorxera en punt i semicorxeres i els seus corresponents 
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silencis. Compassos 4/8, 6/8, 2/2.  
 

16. Tonalitats fins a tres i quatre alteracions en l'armadura.  
 

17. Coneixement de les possibilitats tímbriques de l'instrument: vibrat, harmònics 
naturals, etc.  

 
 
BIBLIOGRAFIA  

 
Ø Hefti 2...............................................................................................Eytor Thorlaksson 

 
ESTUDIS 

Ø 12 estudis per a guitarra op. 60: (est.1, 4, 5 i 6).....................................Fernando Sor 
Ø 12 estudis per a guitarra op. 35: (núm 2, 4 i 5).......................................Fernando Sor 
Ø 12 estudis per a guitarra op. 31: (núm. 2, 3, 5 i 6)..................................Fernando Sor 
Ø Mètode de guitarra (Primera Part)......................................................Dionisio Aguado 

(núm. 1, 3, 4, 9, 10 i 11/12, 13, 14 i 20/ núm. 2 i 3 (pàg. 26) 
Ø La Papallona op. 3O...............................................................................Mauro Giuliani 

(del núm. 2 al 14) 
 
 
EXERCICIS TÈCNICS I ACOMPANYAMENT 

Ø Escales i arpegis per a guitarra........................................................Eythor Thorlaksson 
(pàg. 5, 6 i 7) 

Ø Lligats i cejillas: Mètode de Guitarra................................................Ángel Glez Piñeiro 
(pàg. 21, 23 i 25) 

Ø Exercicis de mà dreta i esquerra: Estudis per a guitarra..............................M. Giuliani 
(pàg. 3, 4, 5 i 15) 

Ø Com acompanyar amb la guitarra...........................................................Fernado Rivas 
(Acords i ritmes en progressió de dificultat (106 cançons). 

 
OBRES 

Ø Guitar Moment (vol. 2)............................................................Arr: Eythor Thorlaksson 
Ø Estudis i peces (album 1r)........................................................................Daniel Fortea 

             Vals en Sol Major. 
Ø Andante...................................................................................................Fernando Sor 
Ø Minueto en Sol Major...........................................................................Mateo Carcassi 
Ø Españoleta................................................................................................Gaspar Sanz 
Ø Pòrtic. ...........................................................................................................A.G. Abril 
Ø Camí..............................................................................................................A.G. Abril 
Ø Col·lecció de 29 peces fàcils per a Grau Elemental........................................F. Carulli 
Ø Col·lecció de 7 peces: núm. 3, 5 i 6.........................................................J. M. Navarro 
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OBRES PER A CONJUNT INSTRUMENTAL DUOS: 
Ø Seguidilla..............................................................................................................F. Sor 
Ø Mazurka...............................................................................................Tárrega i Fortea 
Ø Dues danses campestres............................................................................A. Martínez 

 
 

TRIOS: 
Ø Cançó.............................................................................................Eythor Thorlaksson 

- La Pipa.  
- Faç hoje um anus. 

 
QUARTETS: 

Ø Cançons populars.............................................................................................Popular  
- Mantelito blanc.  
- Margarideta.  
- La pastoreta. 

 
Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
 
Els alumnes interpretaran per cada trimestre els següents continguts: 
2 obres de diferent estil, 2 obres d'acompanyament, 3 estudis, 2 lectures a vista, 2 escales, 
6 exercicis tècnics, i repàs de continguts dels anteriors trimestres que es cregui convenient. 
 
El professor podrà confeccionar el programa utilitzant aquest material pedagògic o similar, 
desenvolupant els continguts comuns i propis d'aquest curs. Els alumnes podran interpretar 
altres estudis i obres que no estiguin en aquest programa, sempre que siguin de 
característiques similars quant a dificultat, forma i estil, que acceptarà el professor. 
  
 
MÍNIMS EXIGIBLES 
L'alumne haurà de demostrar tenir resolts els següents aspectes:  
 

1. Correcta posició del cos amb l'instrument 
2.  Adequada coordinació entre la mà dreta i esquerra.  
3. Afinació i qualitat sonora. 
4. Interpretació aplicant els criteris estilístics corresponents. 
5. Participar en una audició a partir del segon curs. 
6. Tracte adequat de l'instrument per a la seva correcta conservació.  
7. Assistència contínua a classe. 
8. Demostrar responsabilitat en l'estudi a casa. 
9. Correcta actitud en les classes amb els companys i professors. 
10. Realització dels estudis i obres programades per a cada curs. 
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QUART CURS D’ENSENYAMENT ELEMENTAL 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la 
pràctica de l'instrument en la resolució de les dificultats presents en els objectius i 
continguts del nivell. 

 
Ø Descobrir la necessitat de la posició corporal adequada que possibiliti i afavoreixi 

l'acció del conjunt braç-avantbraç-nina-mans-dits de la mà esquerra sobre el diapasó 
i els dits de la mà dreta sobre les cordes. 

 
Ø Intentar el perfeccionament continu de la qualitat sonora en el marc d'exigències 

del nivell, mitjançant el coneixement de les característiques i possibilitats de 
l'instrument, tant en la interpretació individual com de conjunt. 

 
Ø Interpretar obres d'acord amb els objectius i continguts propis de cada nivell, de 

manera que l'alumne formi el seu repertori. 
 

Ø Introduir-li en la valoració de la música al llarg de la història, mitjançant la 
interpretació d'obres representatives de les diferents èpoques i estils (peces 
populars, renaixement, barroc, classicisme i modern). 

 
Ø Conèixer l’instrument i les seves diferents parts, així com demostrar la cura i 

manteniment adequat de l'instrument. 
 
 
CONTINGUTS COMUNS 
 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura a vista.  
 

3. Memorització d'escales, arpegis i diverses obres.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi.  
 

5. Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells.  
  

6. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres, repertori 
propi de guitarra que es consideri útil per al desenvolupament conjunt de la capacitat 
musical i tècnica de l'alumne.  
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7. Improvisació, rítmica i tonal sobre els concordes de Tònica i Dominant en maneres 

major i menor, fins a 2 alteracions.  
 

8. Pràctica instrumental en grup.  
 

9. Desenvolupament d'automatismes. 
 

10. Aplicació de la respiració i dels exercicis de distensió muscular durant l'execució a 
l'instrument.  

 
11. Iniciació a la grafia contemporània.  

 
 

 
CONTINGUTS PROPIS: 
 

1. Producció del so. Aprenentatge de les diverses formes d'atac de la mà dreta per a 
aconseguir progressivament la qualitat sonora adequada i realitzar diferents plans 
simultanis.  

 
2. Cura de les ungles: forma i arreglat.  

 
3. Pràctica de l'afinació de les cordes.  

 
4. Pràctica d'una posició corporal correcta.  

 
5. Principis generals de la digitació guitarrística i el seu desenvolupament en funció  d’ 

expressar amb major claredat les idees i els continguts musicals. 
 

6. Adopció d'una terminologia bàsica, tant referent a la tècnica de l'instrument com al 
llenguatge musical.  

 
7. Percepció i desenvolupament de les funcions motrius que intervenen en l'execució 

guitarrística i la seva adequada coordinació.  
 

8. Coneixement dels següents recursos: pràctica d'arpegis, concordes fins a 3 notes, 
escales, lligat, cejilla i mordent.  

 
9. Coneixement de les diferents parts i peces que componen l'instrument. Pràctica de 

neteja i manteniment bàsic de l'instrument.  
 

10. Treball de la dinàmica i la agògica.  
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11. Pràctica de la col·locació de les cordes.  

 
12. Ampliació dels coneixements melòdics en el diapasó: fins al trast 12 de la 1a 

entenimentada, 9è de la 2a, 9è de la 3a i 7è de les entenimentades 4a,5a i 6a.  
 

13. S'afegeixen nous continguts rítmics i els compassos composts 9/8 i 12/8. 
 

14. Ús de tonalitats majors i menors fins a quatre alteracions.  
 

15 .Desenvolupament de la pràctica de l'acompanyament amb melodies i cant.  
 

16 Ús de tots els concordes bàsics naturals i afegir els ritmes de bolero, rumba lenta i 
pasdoble. 

 
17 Utilització de les possibilitats tímbriques de l'instrument: vibrat, harmònics naturals. 

 
18 Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i la sincronització d'ambdues. 

 
19 Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.  

 
20 Desenvolupament de la conducció clara de les veus en obres contrapuntísticas.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ESTUDIS 
 

Ø Mètode...............................................................................................Dionisio Aguado 
             (16, 17, 24, 25, 2 (1a part), 2, 3, 5 (pàg. 28) i 3, 5 (3a part)) 

Ø 12 estudis, op. 31.....................................................................................Fernando Sor 
             (est. 7, 8, 9, 10 i 11) 

Ø 12 estudis op. 35......................................................................................Fernando Sor 
(3, 7, 10 i 11) 

Ø 12 estudis op. 60.....................................................................................Fernando Sor 
             (9, 10, 11 i 12) 

Ø La Papallona (op. 30).............................................................................Mauro Giuliani 
(pàg21, 23, 24, 26 i 29) 

Ø Mètode II....................................................................................................Emilio Pujol 
             (79, 80, 82 I 84/ II, IV, VI i VII (2a part) 
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OBRES 
 

Ø Guitar Moment 3............................................................................Eythor Thorlaksson 
Ø La guitarra pas a pas.................. ...................................................................Luisa Sanz 

              (75 peces: triar). 
Ø Pavana núm. 1. .................................................................................................L.Milan 
Ø Llàgrima............................................................................................Francisco Tarrega 
Ø Sis capritxos op. 26.............................................................................. Mateo Carcassi 

             (de l'1 al 6) 
Ø Cinc peces per a guitarra...................................................................... Mateo Carcassi 
Ø Sonatina op. 71.................................................................................... Mateo Carcassi 
Ø Petit suite......................................................................................................L. Roncalli 
Ø Cançó. ............................................................................................................A. Le Roy 
Ø El negret...........................................................................................................A. Lauro 
Ø La meva favorita. ...........................................................................................Anònims 
Ø Romanç...........................................................................................................Anònims 
Ø Vademecum (vol. 1).......................................................................................A.G. Abril 

             (3, 4, 5 i 6) 
 
EXERCICIS TÈCNICS I ACOMPANYAMENT 
 

Ø Escales i arpegis............................................................................. Eythor Thorlaksson 
             (pàg. 8, 9, 10 i 11) 

Ø Llibre 3r ..................................................................................................... A. G. Piñero 
             (pàg. 21, 23 i 25) 

Ø Exercicis de mà dreta i esquerra.................................................................. M. Giuliani 
Ø Com acompanyar amb la guitarra.........................................................Fernando Rivas  

             Acords i ritmes en progressió de dificultat. (106 cançons). 
 
 
 
OBRES PER A CONJUNT INSTRUMENTAL 
 
DUOS 
Ø Morenita do Brazil...............................................................................Giussepe Farrauto 
Ø Guitar boggie shuffle.....................................................................Melodia internacional 

 
TRIOS 

Ø Blaer.................................................................................................. Fridrik Bjarnason  
Ø Sigling................................................................................................ Fridrik Bjarnason 
Ø Lent, allegro, loure i gigue.............................................................. Johann Mattheson 
Ø Entre dues aigües. (adaptació Jose Torregrosa)......................................Paco de Lucia 
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QUARTET 
Ø El Gat Móntes.......................................................................................Manuel Penella 

 
 
Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
 
Els alumnes interpretaran per cada trimestre els següents continguts: 
2 obres de diferent estil, 2 obres d'acompanyament, 3 estudis, 2 lectures a vista, 2 escales, 
6 exercicis tècnics, i repàs de continguts dels anteriors trimestres que es cregui convenient. 
 
El professor podrà confeccionar el programa utilitzant aquest material pedagògic o similar, 
desenvolupant els continguts comuns i propis d'aquest curs. Els alumnes podran interpretar 
altres estudis i obres que no estiguin en aquest programa, sempre que siguin de 
característiques similars quant a dificultat, forma i estil, que acceptarà el professor. 
  
 
 
 
MÍNIMS EXIGIBLES 
 
L'alumne haurà de demostrar tenir resolts els següents aspectes:  
 

1. Correcta posició del cos amb l'instrument 
2.  Adequada coordinació entre la mà dreta i esquerra.  
3. Afinació i qualitat sonora. 
4. Interpretació aplicant els criteris estilístics corresponents. 
5. Participar en una audició a partir del segon curs. 
6. Tracte adequat de l'instrument per a la seva correcta conservació.  
7. Assistència contínua a classe. 
8. Demostrar responsabilitat en l'estudi a casa. 
9. Correcta actitud en les classes amb els companys i professors. 
10. Realització dels estudis i obres programades per a cada curs. 
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CURS PREPARACIÓ PROVA 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Ø Adquirir progressivament en el seu conjunt la tècnica i les possibilitats sonores i 
expressives de l'instrument, així com aconseguir i demostrar la sensibilitat auditiva 
necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora. 

 
Ø Introduir criteris d'avaluació. 

 
Ø Adquirir coneixements de les diverses convencions interpretatives vigents en el 

Renaixement i el Barroc, especialment les referides a l'escriptura rítmica. 
 

Ø Adquirir de manera progressiva, eines i competències per al desenvolupament de la 
memòria. 

 
Ø Adquirir la capacitat de lectura a primera vista i aplicar amb autonomia 

progressivament major els coneixements musicals per a la improvisació amb 
l'instrument. 

 
Ø Practicar peces en conjunt de guitarres o altres instruments que s'ajustin a les 

possibilitats tècniques d'aquest curs. 
 

Ø Introduir a l'alumne en la interpretació d'obres de les diferents èpoques i estils, que 
s'ajustin al seu nivell tècnic. 

 
Ø Mostrar la cura i manteniment de l'instrument. 

 
 
CONTINGUTS COMUNS 
 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura a vista.  
 

3. Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudis.  
 

5. El frasejo i la seva adequació als diferents estils.  
 

6. Pràctica de la improvisació.  
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7. Pràctica instrumental en grup.  

 
8. Desenvolupament d'automatismes.  

 
9. Pràctica, desenvolupament i percepció interna de la relaxació.  

 
10. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del 

repertori, que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat 
musical i tècnica de l'alumne.  

 
11. Interpretació de música contemporània i el coneixement de les seves grafies i 

efectes.  
 

12. Audicions de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les seves versions. 
 

 
 
CONTINGUTS PROPIS 

 
1. Repertori bàsic de les diferents èpoques i estils: renaixement, barroc, classicisme-

romàntic i inici en la interpretació d'obres contemporànies. C 
 

2. Pràctica diària d'exercicis tècnics: 
 

o Mà esquerra: exercicis dels dits 1, 2, 3 i 4 cuidant la sincronització de mà dreta i 
esquerra. Lligats ascendents i descendents de 2 notes, pràctiques de cejilla, escala 
cromàtica en la 1a corda fins al trast XII, escala cromàtica des de la 6a a la 1a. Escales 
diatòniques de 2 octaves, majors i menors melòdiques. 
 

o Mà dreta: arpegis i notes simultànies en una posició en les seves diferents 
combinacions de dits, cuidant en això les ungles, qualitat del so, igualtat en la 
pulsació, atac, etc.  

 
3. Coneixements musicals: pràctica de les notes fins al trast XII, aconseguint major 

domini en les posicions més usuals (I, II, V, VII i IX).  
 

4. Desenvolupament de la pràctica de l'acompanyament amb melodies i cant. Ús de 
tots els concordes bàsics naturals i començar amb els alterats. Ritmes variats. 

 
5. Desenvolupament de la velocitat.  

 
6. Iniciació a l'estudi de la digitació i les seves dificultats: digitació d'obres o passatges 
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polifònics en relació amb la conducció de les diferents veus. 
  

7. Estudi d'articulacions i manera d'atacs bàsics.  
 

8. Utilització dels efectes característics de l'instrument (timbres, percussió, etc..).  
 

9. Iniciació als harmònics octavats.  
 

10. Pràctica de la dinàmica i la seva precisió en la realització de les diferents indicacions 
que a elles es refereixen, i equilibri dels nivells i qualitats del so resultant.  

 
11. Pràctica de la neteja i manteniment bàsic de l'instrument i arranjament de les ungles.  

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ESTUDIS 

Ø Mètode...............................................................................................Dionisio Aguado  
              (20, 21, 24, 25 i 26 de la primera part.) 

Ø Mètode I ...................................................................................................Emilio Pujol 
             (79, 80, 82, 84, 92 i 94) 

Ø 25 estudis op. 60......................................................................................Mateo Carasi 
             (est.1, 2, 3 i 6.) 

Ø 30 estudis................................................................................................Fernando Sor 
             (1, 6, 8, 10 i 11) 

Ø Mètode..........................................................................................................Sor i Cost 
             (16, 20, 23 i 27) 

Ø Primera Sèrie: V................................................................................ Llegeixo Brouwer 
Ø Segona Sèrie: VI i VII.......................................................................... Llegeixo Brouwer 

 
 
OBRES 
 

Ø Guitar Moment 3............................................................................Eythor Thorlaksson 
Ø La guitarra pas a pas.................. ...................................................................Luisa Sanz 

              (75 peces: triar). 
Ø Pavana núm. 1. .................................................................................................L.Milan 
Ø Llàgrima............................................................................................Francisco Tarrega 
Ø Sis capritxos op. 26.............................................................................. Mateo Carcassi 

             (de l'1 al 6) 
Ø Cinc peces per a guitarra...................................................................... Mateo Carcassi 
Ø Sonatina op. 71.................................................................................... Mateo Carcassi 
Ø Petit suite......................................................................................................L. Roncalli 
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Ø Cançó. ............................................................................................................A. Le Roy 
Ø El negret...........................................................................................................A. Lauro 
Ø La meva favorita. ...........................................................................................Anònims 
Ø Romanç...........................................................................................................Anònims 
Ø Vademecum (vol. 1).......................................................................................A.G. Abril 

 
 
 
 
 

Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
 
Els alumnes interpretaran per cada trimestre els següents continguts: 
2 obres de diferent estil, 2 obres d'acompanyament, 3 estudis, 2 lectures a vista, 2 escales, 
6 exercicis tècnics, i repàs de continguts dels anteriors trimestres que es cregui convenient. 
 
El professor podrà confeccionar el programa utilitzant aquest material pedagògic o similar, 
desenvolupant els continguts comuns i propis d'aquest curs. Els alumnes podran interpretar 
altres estudis i obres que no estiguin en aquest programa, sempre que siguin de 
característiques similars quant a dificultat, forma i estil, que acceptarà el professor. 
 
 
 
MÍNIMS EXIGIBLES 
L'alumne haurà de demostrar tenir resolts els següents aspectes:  
 
1- Correcta posició del cos amb l'instrument. 
2- Adequada coordinació entre la mà dreta i esquerra.  
3- Afinació i qualitat sonora. 
4- Interpretació aplicant els criteris estilístics corresponents. 
5- Participar en una audició a partir del segon curs. 
6- Tracte adequat de l'instrument per a la seva correcta conservació.  
7- Assistència contínua a classe. 
8- Demostrar responsabilitat en l'estudi a casa. 
9- Correcta actitud en les classes amb els companys i professors. 
10- Realització dels estudis i obres programades per a cada curs. 
 
Es combinarà la utilització del material didàctic corresponent al nivell que el mestre 
consideri que té l´alumne, així com alguna peça que els alumnes tinguin il·lusió per tocar o 
algunes peces de la banda que es tinguin que treballar. 
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CURS DE MANTENIMENT 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Ø Adquirir progressivament en el seu conjunt la tècnica i les possibilitats sonores i 
expressives de l'instrument, així com aconseguir i demostrar la sensibilitat auditiva 
necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora. 

 
Ø Introduir criteris d'avaluació. 

 
Ø Adquirir coneixements de les diverses convencions interpretatives vigents en el 

Renaixement i el Barroc, especialment les referides a l'escriptura rítmica. 
 

Ø Adquirir de manera progressiva, eines i competències per al desenvolupament de la 
memòria. 

 
Ø Adquirir la capacitat de lectura a primera vista i aplicar amb autonomia 

progressivament major els coneixements musicals per a la improvisació amb 
l'instrument. 

 
Ø Practicar peces en conjunt de guitarres o altres instruments que s'ajustin a les 

possibilitats tècniques d'aquest curs. 
 

Ø Introduir a l'alumne en la interpretació d'obres de les diferents èpoques i estils, que 
s'ajustin al seu nivell tècnic. 

 
Ø Mostrar la cura i manteniment de l'instrument. 

 
 
CONTINGUTS COMUNS 
 

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
 

2. Pràctica de la lectura a vista.  
 

3. Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.  
 

4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudis.  
 

5. El frasejo i la seva adequació als diferents estils.  
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6. Pràctica de la improvisació.  
 

7. Pràctica instrumental en grup.  
 

8. Desenvolupament d'automatismes.  
 

9. Pràctica, desenvolupament i percepció interna de la relaxació.  
 

10. Selecció progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres del 
repertori, que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat 
musical i tècnica de l'alumne.  

 
11. Interpretació de música contemporània i el coneixement de les seves grafies i 

efectes.  
 

12. Audicions de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les seves versions. 
 

 
 
CONTINGUTS PROPIS 

 
1. Repertori bàsic de les diferents èpoques i estils: renaixement, barroc, classicisme-

romàntic i inici en la interpretació d'obres contemporànies. C 
 

2. Pràctica diària d'exercicis tècnics: 
 

o Mà esquerra: exercicis dels dits 1, 2, 3 i 4 cuidant la sincronització de mà dreta i 
esquerra. Lligats ascendents i descendents de 2 notes, pràctiques de cejilla, escala 
cromàtica en la 1a corda fins al trast XII, escala cromàtica des de la 6a a la 1a. Escales 
diatòniques de 2 octaves, majors i menors melòdiques. 
 

o Mà dreta: arpegis i notes simultànies en una posició en les seves diferents 
combinacions de dits, cuidant en això les ungles, qualitat del so, igualtat en la 
pulsació, atac, etc.  

 
3. Coneixements musicals: pràctica de les notes fins al trast XII, aconseguint major 

domini en les posicions més usuals (I, II, V, VII i IX).  
 

4. Desenvolupament de la pràctica de l'acompanyament amb melodies i cant. Ús de 
tots els concordes bàsics naturals i començar amb els alterats. Ritmes variats. 

 
5. Desenvolupament de la velocitat.  
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6. Iniciació a l'estudi de la digitació i les seves dificultats: digitació d'obres o passatges 
polifònics en relació amb la conducció de les diferents veus. 

 
7. Estudi d'articulacions i manera d'atacs bàsics.  

 
8. Utilització dels efectes característics de l'instrument (timbres, percussió, etc..).  

 
9. Iniciació als harmònics octavats.  

 
10. Pràctica de la dinàmica i la seva precisió en la realització de les diferents indicacions 

que a elles es refereixen, i equilibri dels nivells i qualitats del so resultant.  
 

11. Pràctica de la neteja i manteniment bàsic de l'instrument i arranjament de les ungles.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
EXERCICIS TÈCNICS I ACOMPANYAMENT 
 

Ø Exercicis per a mà esquerra i dreta......................................................Mauro Giuliani 
Ø Mètode.............................................................................................. Dionisio Aguado 
Ø Nou mètode per a l'art d'acompanyar en la guitarra.....................................G. Lluquet 

 
ESTUDIS 
 

Ø Mètode...............................................................................................Dionisio Aguado  
              (20, 21, 24, 25 i 26 de la primera part.) 

Ø Mètode I ...................................................................................................Emilio Pujol 
             (79, 80, 82, 84, 92 i 94) 

Ø 25 estudis op. 60......................................................................................Mateo Carasi 
             (est.1, 2, 3 i 6.) 

Ø 30 estudis................................................................................................Fernando Sor 
             (1, 6, 8, 10 i 11) 

Ø Mètode..........................................................................................................Sor i Cost 
             (16, 20, 23 i 27) 

Ø Primera Sèrie: V................................................................................ Llegeixo Brouwer 
Ø Segona Sèrie: VI i VII.......................................................................... Llegeixo Brouwer 
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REPERTORI 
Renaixement 

Ø Gallarda........................................................................................ Alonso de Mudarra 
Ø Cinc diferències................................................................................... Luis de Narvaez 

                                                                                                            Arranjament de E. Thorlaksson 
Ø Fantasia (del Quart To)............................................................................Luis de Milian 
Ø Fantasia (de Consonants i Redoblaments)...............................................Luis de Milian 
Ø Gallarda la rocca i il fusso....................................................................... Adrien Le Roy 

 
Barroc 
Ø Rondó........................................................................................................ F, Ferrandiere 
Ø Contradanza dels Currucatos..................................................................... F, Ferrandiere 
Ø Menuet. .................................................................................................... F, Ferrandiere 
Ø Pavanas en partides...................................................................................... Gaspar Sanz 
Ø Menuet, Sarabande, Menuet......................................................... Silvius Leopold Weiss 
Ø 11 peces dels manuscrits de Londres.............................................. Silvius Leopold Weiss 

         (1, 3 i 4.) 
Ø Sarabande de la suite BWV 995..........................................................................J. S. Bach 

 
Clàssic-Romàntic 
Ø Allegro spiritoso (op. 1 núm. 10)............................................................... Mauro Giuliani 
Ø Sonatina (op. 71, núm. 1).......................................................................... Mauro Giuliani 
Ø Preludi núm. 1 (op. 83) ............................................................................ Mauro Giuliani 
Ø Larguetto................................................................................................. Mateo Carcassi 
Ø Rondó...................................................................................................... Mateo Carcassi 
Ø Schweizerlied........................................................................................... Mateo Carcassi 
Ø Allegretto Scherzoso (op. 8, núm. 4)............................................................Fernando Sor 
Ø Vals (op. 32, núm. 2)....................................................................................Fernando Sor 
Ø Pavana..................................................................................................Francisco Tarrega 
Ø Adelita..................................................................................................Francisco Tarrega 
Ø Somni (Mazurka en do). .......................................................................Francisco Tarrega 
Ø Vals (Isabel). .........................................................................................Francisco Tarrega 
Ø Dansa dels ninots de cartó..........................................................................Daniel Fortea 
Ø El Colom (havanera)....................................................................................Daniel Fortea 
Ø Tres nocturns: núm. 1...................................................................................... J. K Mertz 

 
Contemporani 
Ø Vademecum. Primera Part:................................................................................A. G Abril 

(3, 4, 5 i 6) 
Ø El somni de la nineta................................................................................ Agustín Barrios 
Ø Estudi inconclús....................................................................................... Agustín Barrios 
Ø Estudi del lligat......................................................................................... Agustín Barrios 
Ø Cancioncilla.................................................................................................F. M. Torroba 
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Ø Sarabanda............................................................................................... Francis Poulenc 
Ø Bagatelle.......................................................................................................... Alfred Uhl 
Ø Preludis II: núm. 7 al 12..............................................................................Manuel Ponce 
Ø Romiatge........................................................................................... Eythor Thorlaksson 
Ø El Doll................................................................................................. Eythor Thorlaksson 
Ø Malaguenyes..................................................................................... Eythor Thorlaksson 
Ø Esquilitas. .......................................................................................... Eythor Thorlaksson 
Ø Alegries......................................................................................................... V. G Velasco 
Ø Vals............................................................................................................... V. G Velasco 
Ø Zapateado.................................................................................................... V. G Velasco 
Ø Vals veneçolà núm. 3..................................................................................Antonio Lauro 

  
Distribució dels recursos didàctics per avaluacions trimestrals. 
 
Els alumnes interpretaran per cada trimestre els següents continguts: 
2 obres de diferent estil, 2 obres d'acompanyament, 3 estudis, 2 lectures a vista, 2 escales, 
6 exercicis tècnics, i repàs de continguts dels anteriors trimestres que es cregui convenient. 
 
El professor podrà confeccionar el programa utilitzant aquest material pedagògic o similar, 
desenvolupant els continguts comuns i propis d'aquest curs. Els alumnes podran interpretar 
altres estudis i obres que no estiguin en aquest programa, sempre que siguin de 
característiques similars quant a dificultat, forma i estil, que acceptarà el professor. 
 
 
MÍNIMS EXIGIBLES 
L'alumne haurà de demostrar tenir resolts els següents aspectes:  
 
1- Correcta posició del cos amb l'instrument. 
2- Adequada coordinació entre la mà dreta i esquerra.  
3- Afinació i qualitat sonora. 
4- Interpretació aplicant els criteris estilístics corresponents. 
5- Participar en una audició a partir del segon curs. 
6- Tracte adequat de l'instrument per a la seva correcta conservació.  
7- Assistència contínua a classe. 
8- Demostrar responsabilitat en l'estudi a casa. 
9- Correcta actitud en les classes amb els companys i professors. 
10- Realització dels estudis i obres programades per a cada curs. 
 
Es combinarà la utilització del material didàctic corresponent al nivell que el mestre 
consideri que té l´alumne, així com alguna peça que els alumnes tinguin il·lusió per tocar.
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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Aitor Lozano Sánchez 
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PROGRAMACIÓ DE PIANO 
 

1.- Objectius generals 

D’acord amb el que estableix Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen 
les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana, estos són els objectius generals: 

 
1. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals. 
 

2. Fomentar, des de la infància el coneixement, la pràctica i apreciació de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims per a una concepció més global del fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
5. Oferir ensenyança de música a els alumnes i les alumnes sense límit d’edat. 

 
6. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional. 
 

7. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 
 

9. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical impulsant el 
desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de música 

regulades en este decret. 
 

11. Fomentar en l’alumnat l'interès per la participació en agrupacions instrumentals. 
 

12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
13. Arreplegar, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
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15. Formar futurs membres de la nostra societat musical. 

 
16. Formar els alumnes en una formació musical adequada als nostres temps. 

 
17. Estimular la sensibilitat artística dels alumnes. 

 
18. Gaudir de la música com a mitjà de comunicació i estimulació. 

 
19. Fomentar les activitats culturals en Morella. 

 
20. Formar persones creatives. 

 
21. Recolzar la lluita contra el fracàs escolar amb una activitat cultural. 

 
22. Afavorir la integració social amb una activitat d’oci educatiu i cultural com és la música. 

 
23. Formar i orientar les persones en el seu creixement artístic i personal al llarg de la vida. 
 

 
2.- Objectius específics 
 
Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a instaurar en els /les 
alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu a més, les capacitats 
següents: 
 

1. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió 
cultural. 

 
2. Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 

música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització  personal.  

 
3. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 

comunicativa de la interpretació musical.  
 

4. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus adaptant-se al conjunt.  
 

5. Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com   
les seues característiques i manifestacions més importants.   

 
6. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres
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3.- Continguts comuns 
 

Nivell Iniciació:  

Ø Iniciació i familiarització amb els elements musicals. 

 
Ø Iniciació a la pràctica instrumental. 

 
Ø Potenciació del desenrotllament personal a través de la música. 

 
Ø Desenvolupament de la creativitat.: Amb la paraula com a element generador, amb 

la creació de diferents coreografies, la improvisació de elements o motius rítmics i 
melòdics, la interpretació o composició de cançons. 

 
Ø Desenvolupament de la capacitat auditiva: L’audició activa està present en totes les 

activitats de la classe, el primer pas és escoltar atentament a la qual seguirà una 
correcta interpretació vocal i instrumental i la discriminació dels diferents elements. 
 

Ø Desenvolupament del sentit de la harmonia: Es important el treball al teclat de les 
distintes funcions musicals (interpretació grupal: notes fonamentals, acords, melodia), 
el treball vocal a partir de les cançons populars, i el propi reconeixement de funcions a 
través del joc harmònic. 
 

Ø Desenvolupament del sentit del ritme: Després d’escoltar-lo el sentit del ritme es 
desenvolupa amb la pràctica de diferents patrons rítmics, amb la pràctica instrumental 
o vocal (començar i acabar junts, tocar diferents veus, utilitzar l’acompanyament del CD 
i fer pulsació accent o ritme, caminar per la classe...) 
 

Ø Desenvolupament de la capacitat de tocar amb expressivitat: Tocar ens ajuda a 
transmetre emocions, a desenvolupar la memòria, i a adquirir valors i coneixements. 
 

Ø Desenvolupament de la comprensió intel·lectual i la capacitat de lectura: En aquestes 
edats encara no han assolit el nivell adequat de maduració per a entendre la música 
llegint partitures, no obstant els hem de motivar a reconèixer com es representen les 
diferents formes d’expressió musical que treballem, per fer el llenguatge musical 
posterior molt més fàcil.
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Nivell Elemental:  

 
Ø Potenciació i automatització de: la creativitat, la capacitat auditiva, sentit de 

l’harmonia, sentit del ritme, capacitat de cantar, la comprensió intel·lectual, la 
comprensió intelectelectual i la capacitat de lectura). 
 

Ø Pràctica instrumental: (grupal i individual). 
 

Ø Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d'expressió 
cultural dels pobles i persones. 
 

Ø Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i  gaudir  de 
la música de diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de 
comunicació i de realització personal. 
 

Ø Interpretar en públic, amb la necessària seguretat de si mateix, per comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 
 

Ø Interpretar música en grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i adaptar-
se equilibradament al conjunt. 

 
Ø Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 

que permetin l'autonomia en el treball i la valoració del mateix. 
 

Ø Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seva funció 
expressiva en el discurs musical. 
 

Ø Compartir vivències musicals amb els companys de grup, per enriquir la seva relació 
afectiva amb la música a través del cant, del moviment, de l'audició i de la pràctica 
instrumental. 
 

Ø Establir la relació necessària entre els coneixements -destreses i actituds adquirits en 
etapes anteriors i l'estudi del llenguatge musical que ara s'escomet. 
 

Ø Desenvolupar la correcta emissió de la veu mitjançant la reproducció, creació i 
discriminació d'intervals i melodies, fins transformar-los en recursos expressius propis. 

 

Ø Adquirir la coordinació motriu necessària per a una interpretació rítmica adequada, 
utilitzant els recursos corresponents. 
 

Ø Desenvolupar l'oïda interna per al reconeixement de timbres, altures, durades i  
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intensitats, així com estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives i 
agògiques, mitjançant la relació entre el so i la seua representació gràfica. 
 

Ø Interpretar de memòria melodies i cançons que condueixin a una millor comprensió 
dels diferents paràmetres musicals. 
 

Ø Desenvolupar el pensament musical conscient mitjançant experiències harmòniques, 
formals i tímbriques, servint-se de la pràctica auditiva, vocal i instrumental. 
 

Ø Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura musicals amb la pràctica 
de l'instrument en la resolució de dificultats presents en els objectius i continguts del 
nivell. 
 

Ø Descobrir la necessitat del codi musical per a la creació musical, la seva representació 
significativa i la seva interpretació, i aprofundir en el coneixement del mateix. 

 
 
 
Nivell Preparació Prova: 
 

Ø Consolidació i aprofundiment en la pràctica de la música. 
 
Ø Preparació de proves d’accés a conservatoris professionals. 
 
Ø Interpretació de tres obres (per alumne) de nivell de 4rt d'elemental establida als 

conservatoris professionals de tres estils o èpoques diferents amb acompanyament de 
piano si la partitura ho especifica. 

Ø Realització de lectura a primera vista amb l'instrument de l'especialitat, i amb el nivell 
adequat. 

Ø Realització d'exàmens de llenguatge musical tal com s'estableixi en les bases de les 
proves d'accés a ensenyances professionals. 

Ø Realització d'un simulacre de prova d'accés per a finalitzar el curs.  

 

Nivell Manteniment: 

 
Ø Continuar estudis amateurs de música des d’un vessant interpretatiu, però també des 

de la comprensió de tots els elements que intervenen en cada proposta musical. 
 

Ø Consolidació de la improvisació i la creació musicals. 
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4.- Criteris d´avaluació 
 

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li 
servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, 
d'acord amb els continguts propis del nivell. 

 
2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i frasejo adequat. 

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats 
principis del llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent. 

 
3. Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la 

maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils. 
 

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del 
seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs 
i la motivació de l'alumne en l'estudi a casa. 

 
5. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts exposats pel 

professor. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar la capacitat de l'alumne per a 
assimilar les pautes de treball que se li marquen. 

 
6. Crear improvisacions en l'àmbit rítmic i tonal que se li assenyali. Aquest criteri d'avaluació 

intenta avaluar l'habilitat de l'estudiant per a improvisar, amb l'instrument, sobre els 
paràmetres rítmics i melòdics daus, amb autonomia i creativitat. 

 
7. Actuar com a membre d'un grup i ajustar la seva actuació a la dels altres instruments. 

Aquest criteri d'avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre 
els membres del grup. 

 
8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar la seva pròpia veu al mateix temps que s'acobla 

a la dels altres. Aquest criteri comprova la capacitat de l'alumne per a adaptar l'afinació, 
precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball comú. 

 
9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Aquest criteri 

pretén avaluar la capacitat de l'alumne per a percebre els aspectes essencials d'una obra 
i relacionar-los amb els coneixements adquirits, encara que no els interpreti per ser nous 
per a ell o representar dificultats superiors a la seva capacitat. 

 
10. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als 

altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell. Aquest criteri avalua 
l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació 
sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics i col·loquials.  
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11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest 

criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi 
les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de 
treball que li permeti valorar correctament el seu rendiment. En conseqüència, els criteris 
d'avaluació abans esmentats hauran d'apuntar a: 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. El sentit de la convivència i col·laboració entre condeixebles, 
demostrant a l'hora d'estudiar i d'interpretar col·lectivament. 

 
Ø La comprovació del grau de domini del llenguatge musical a través de la pràctica 

instrumental i del cant. 
 

Ø L'observació i verificació del desenvolupament i control de les destreses necessàries per a 
l'execució musical. 

 
Ø La valoració tècnica i estètica de la interpretació individual i col·lectiva. 

 
Ø L'estimació que manifesta de l'art en general i de la música en particular, per l'obstinació 

posada en la seva execució. 
 

Ø La regularitat en l’estudi i la trajectòria en el mateix. 
 
 
Procediments d'avaluació 
 
Prova inicial: Per a avaluar el nivell en què es troba l'alumne en començar el període 
d'aprenentatge. 
 
Contínua: Per a anar supervisant a poc a poc el procés d'aprenentatge. 
 
Final: Per a veure quins alumnes han aconseguit els objectius. 
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5.- Metodologia 
 

1. Adequar els continguts i la seva seqüenciació al moment i situació del desenvolupament 
evolutiu del nen i de la nena, de manera que l'aprenentatge sigui constructiu, progressiu i 
motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seva activitat i participació en 

el progrés, donant-li el protagonisme que li correspongui en la seva pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 

convivència en el si del grup i la col·laboració, de manera que s'evitin les discriminacions 
de tota mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulin la capacitat crítica i creativa de 

l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 
 

5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es completi 
amb l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propiciïn la seva 
autonomia en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que la 

correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguin efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne, de manera que adquireixi estratègies pròpies d'estudi 

i de realitzacions musicals amb la finalitat que pugui superar les dificultats que se li 
presentin en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
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6.- Objectius, continguts i bibliografia de l´assignatura adequada per a cada curs. 

 
CURS D’INICIACIÓ D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 
El curs d'Iniciació al piano està destinat a alumnes menors de 7-8 anys, que vulguen començar 
a familiaritzar-se amb l'instrument. Les característiques corresponents a aquests alumnes fa 
que l'aproximació pedagògica a emprar estiga molt centrada en el desenvolupament de l'oïda, 
ja que no tenen desenvolupades encara les seves capacitats motores. També ha de tindre un 
caràcter més lúdic, i canviar freqüentment d'activitat, per a fomentar l'atenció. A més, s'han 
d'introduir moments curts de distensió o descans una o dues vegades per classe, és a dir, cada 
20-30 minuts. 

 
OBJECTIUS 

 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat musical 
Ø Iniciar-se al nom de les notes de l'escala. 
Ø Ser capaç d'identificar les diferents notes al teclat del piano. 
Ø Conèixer la numeració dels dits, iniciant-se en la digitació. 
Ø Ser capaç de tocar l'escala de Do Major amb mans separades. 
Ø Iniciar-se a fer el pas del dit purgar per davall del tercer dit. 
Ø Ser capaç de fer acordes triada amb cada ma 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
Ø Iniciación ............................................................................................ J. Thompson 
Ø Curso de Iniciación .................................................................................... Tchokov 
Ø Piano Adventures: Book one ......................................................................... Faber 
Ø Basic Piano Library. Prep course ............................................................... Alfred´s 
Ø El piano ( Iniciació, Preparatori) ................................................................ T.Gemiu 
Ø Libro 1º ....................................................................................................... Bastien 
Ø 25 estudis (op. 100) .......................................................................... F. Burgmüller 
Ø Àlbum d'Ana Magdalena Bach (1-2) .......................................................... J.S. Bach 
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PRIMER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 

OBJECTIUS 
 
Els Ensenyaments Elementals de Piano tindran com a objectiu contribuir a desenvolupar en 
l'alumnat les capacitats següents: 

 
Ø Adoptar una posició adequada del cos respecte a l'instrument, que possibiliti i afavoreixi 

l'acció del conjunt braç-avantbraç-rajo sobre el teclat. 
Ø Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins 

de les exigències del nivell. 
Ø Conèixer les diferents èpoques que abasta la literatura pianística al llarg de la seva història 

i les exigències que planteja una interpretació estilísticament correcta. 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats tècniques pròpies dels objectius i continguts 
del nivell. 

Ø Mostrar un grau de desenvolupament tècnic que permeti abordar, sempre dins de les 
exigències del nivell, els diferents estils d'escriptura que són possibles en un instrument 
de la capacitat polifònica del piano. 

Ø Interpretar en públic un repertori d'obres representatives de les diferents èpoques i estils, 
amb un grau de dificultat adequada al nivell. 

Ø Aprendre a improvisar en l'instrument d'una manera lliure i intuïtiva, prenent com a base 
els elements musicals adquirits a cada moment del seu aprenentatge. 

Ø Fomentar l'audició musical. 
 

CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament de l'hàbit postural correcte com a requisit indispensable del futur 
músic. 

Ø Desenvolupament de la percepció interna de la pròpia relaxació, així com dels 
indispensables esforços musculars que requereix l'execució instrumental, tractant sempre 
de trobar un equilibri satisfactori entre tots dos factors. 

Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 

d'una bona qualitat de so. 
Ø Desenvolupament de l'escolta activa. 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i d'articulació en relació amb la dinàmica, la 

conducció de la frase i la densitat de la textura musical. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans o entre els dits d'una mateixa mà, tractant d'aconseguir una 
diferenciació dinàmica que resulta indispensable en un instrument polifònic com el piano, 
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ja es tracti de la relació melodia-acompanyament o de plantejaments contrapuntístics de major o 
menor complexitat. 

Ø Pràctica dels pedals i perfeccionament dels seus recursos en l'evolució de l'escriptura 
pianística. 

Ø Entrenament permanent i progressiu de la memòria. 
Ø Desenvolupament d'hàbits correctes i eficaços d'estudi, estimulant la concentració, el 

sentit de l'autocrítica i la disciplina en el treball. 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat, dels exercicis, estudis i obres del repertori 

pianístic que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i 
tècnica de l'alumne. 

Ø Utilitzar els recursos apresos prèviament a través de la improvisació. 
Ø Pràctica progressiva de conjunt. 
Ø Utilització conscient del pes del braç. 
Ø Planificació del treball de la tècnica tenint en compte els següents principis generals: 

 
o Pràctica de la tècnica digital dirigida a incrementar la independència, la velocitat, 

la resistència i la capacitat de diversificació dinàmica partint dels moviments de les 
articulacions dels dits. 

o Estudi dels moviments possibles a partir de les diferents articulacions del braç 
(nina, colze, espatlla), com ara caigudes, llançaments, desplaçaments laterals, 
moviments circulars i de rotació i tota la combinatòria que permeten. 

o Percepció clara que la interacció permanent d'aquests diferents tipus d'accions 
constitueixen la base de tota tècnica pianística eficaç. 

 
Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents anivellis - motius, 

temes, períodes, frases, seccions, etc.- per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

Ø Pràctica de la lectura a vista. 
Ø Valoració d'una posició adequada davant l'instrument com a mitjà per a poder expressar- 

se i comunicar-se satisfactòriament així com font de salut i prevenció de problemes ossis 
o musculars. 

Ø Valoració de la importància d'entendre la partitura amb tots els elements que la 
componen. 

Ø Valoració de la importància de tocar en públic, desenvolupar l'autocontrol, domini de la 
memòria i capacitat comunicativa. 

Ø Reconeixement de la importància de la interpretació que es realitza, del grau de correcció 
tècnica i estilística. 

Ø Valoració de la lectura a primera vista i de la improvisació com a elements indispensables 
de la seva formació musical. 

Ø Presa de consciència de la importància d'assistir a concerts i audicions, tant en qualitat 
d'oïdora com d'intèrpret per a afavorir una formació íntegra com a músic. 

Ø Presa de consciència de la cura que ha de tenir-se en l'ús i maneig de l'instrument i de la 
resta del material que conforma les eines d'estudi. 
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Ø Valoració del silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració. 

Ø Foment de l'escolta musical com a enriquiment cultural i personal. 
 
 

REPERTORI MINIM: 
 
Es treballaran exercicis i obres de diferents estils (d'elles una serà obligada) que continguin els 
següents continguts: 

 
a) Figures i silencis: rodona, blanca amb punt, blanca, negra amb punt, negra i corxera. 
b) Compàs: 2/4, 3/4 i 4/4. 
c) Clau de sol i fa en 4a. Reconeixement de les notes musicals i la seva ubicació en el piano 

del do3 al do5. 
d) Intervals melòdics i harmònics: 2a, 3a, 4a i 5a. 
e) Harmonia: I, V i IV. 
f) Moviment de mans: altern, paral·lel, contrari i encreuament. 
g) Tipus d'acompanyament: baix Alberti, vals, nota tenuto… 
h) Alteracions: sostingut, bemoll i becaire. 
i) Inici de la passada del polze. 
j) Indicacions dinàmiques: forte, piano, crescendo i diminuendo 
k) Indicacions de caràcter. 
l) Signes de prolongació: lligadura i calderó 
m) Signes de repetició: doble barra, da capo i 1a i 2a vegada 
n) Signes d'expressió: lligadura 
o) Articulació: legato, picat i staccato. 
p) Forma musical: pregunta-resposta. 
q) Inici a la pràctica del pedal de ressonància i celeste. 
r) Iniciació al treball de memoritzar petites peces. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 
Mètodes 

Ø Curs modern per al piano ................................................................................... J. Thompson 
Ø Ensenyant a tocar als ditets ................................................................................ J. Thompson 
Ø Curs fàcil per a piano .......................................................................................... J. Thompson 

                (Primera Part, Segona Part, Tercera Part). 
Ø Curs modern per al piano ................................................................................... J. Thompson 
Ø El llibre del primer grau, (Part I – II) ................................................................... J. Thompson 
Ø Piano bàsic de Bastien (Nivell Elemental, Nivell 1) ................................................. J. Bastien 
Ø Piano bàsic de Bastien tècnica (Nivell Elemental, Nivell 1) .................................... J. Bastien 
Ø Mètode Rosa… ................................................................ E.Van de Velde(ed E.van de Velde) 
Ø Escola preparatòria de piano Op. 101 .................................................. F.Beyer (ed. Boileau) 

 (fins al núm. 45) 
Ø Escola russa de piano (vol. I)……………………................………………...A. Nikolaiev (Ed. Sikorski) 
Ø Methode de piano, débutants ............................................................................ H. Pouillard 
Ø Mètode Europeu de piano (vol. I) .......................................................................... F. Emonts 
Ø Játékok (vol. I) ......................................................................................................... G. Kurtág 
Ø 25 estudis (op. 100) .......................................................................................... F. Burgmüller 
Ø Premier Piano Course ................................................................................................ Alfred’s 

(Lesson 1A, Lesson 1B). 
 
 

Exercicis i estudis sobre problemes tècnics: 
 

Ø Piano Pieces for Beginners Op. 70 (Book I) .............................................................. H. Berens 
Ø A Dozen a Day Pre-Practice Technical Exercises for the Piano .......................... E.M. Burnam 

Book One: Primary. 
Ø Exercicis Preparatoris Op. 16 (vol. 1) .......................................................................... Schmitt 
Ø El primer mestre del piano Op. 599 (n. 1, 2, 5, 11, 12) ............................................ C. Czerny 
Ø Estudis Op. 777 (n. 1 - 3). ......................................................................................... C. Czerny 
Ø Exercicis Op. 802 (n 1 - 5). )… ................................................................................. C. Czerny 
Ø Exercicis Op. 261 (n. 1, 2, 5, 6, 8 - 10, 12). )… .......................................................... C. Czerny 
Ø Exercicis Op. 139 (n. 2 - 5, 14, 15). .......................................................................... C. Czerny 
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REPERTORI 
 
Obres barroques: 

Ø Àlbum d'Ana Magdalena Bach ................................................................................. J.S. Bach 
 

Obres clàssiques: 
Ø Klavierstücke KV II… ........................................................................................... W.A.Mozart 

Andante KV 1a. 
Allegro KV 1b. 
Minuet KV II 
Minuet KV III. 

 
Obres del segle XX: 

Ø Mikrokosmos (vol 1) ................................................................................................ B. Bartók 
(n. 1 - 24). 

Ø Peces infantils Op. 39 .............................................................................................. D.Kabalevski 
(n. 1 - 4). 

 
Obres espanyoles: 

Ø Quaderns d'Adriana (vol 1) ............................................................................... A.García Abril 
(n. 1 - 7). 
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SEGON CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 

OBJECTIUS: 
 
Els Ensenyaments Elementals de Piano tindran com a objectiu contribuir a desenvolupar en 
l'alumnat les capacitats següents: 

 
Ø Adoptar una posició adequada del cos respecte a l'instrument, que possibiliti i afavoreixi 

l'acció del conjunt braç-avantbraç-rajo sobre el teclat. 
Ø Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins 

de les exigències del nivell. 
Ø Conèixer les diferents èpoques que abasta la literatura pianística al llarg de la seva història 

i les exigències que planteja una interpretació estilísticament correcta. 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats tècniques pròpies dels objectius i continguts 
del nivell. 

Ø Mostrar un grau de desenvolupament tècnic que permeti abordar, sempre dins de les 
exigències del nivell, els diferents estils d'escriptura que són possibles en un instrument 
de la capacitat polifònica del piano. 

Ø Interpretar en públic un repertori d'obres representatives de les diferents èpoques i estils, 
amb un grau de dificultat adequada al nivell. 

Ø Aprendre a improvisar en l'instrument d'una manera lliure i intuïtiva, prenent com a base 
els elements musicals adquirits a cada moment del seu aprenentatge. 

Ø Fomentar l'audició musical. 
 

 
CONTINGUTS 

 
Ø  Desenvolupament de l'hàbit postural correcte com a requisit indispensable del futur 

músic. 
Ø Desenvolupament de la percepció interna de la pròpia relaxació, així com dels 

indispensables esforços musculars que requereix l'execució instrumental, tractant sempre 
de trobar un equilibri satisfactori entre tots dos factors. 

Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 

d'una bona qualitat de so. 
Ø Desenvolupament de l'escolta activa. 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i d'articulació en relació amb la dinàmica, la 

conducció de la frase i la densitat de la textura musical. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans o entre els dits d'una mateixa mà, tractant d'aconseguir una 
diferenciació dinàmica que resulta indispensable en un instrument polifònic com el piano, 
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ja es tracti de la relació melodia-acompanyament o de plantejaments contrapuntístics de major o 
menor complexitat. 

Ø Pràctica dels pedals i perfeccionament dels seus recursos en l'evolució de l'escriptura 
pianística. 

Ø Entrenament permanent i progressiu de la memòria. 
Ø Desenvolupament d'hàbits correctes i eficaços d'estudi, estimulant la concentració, el 

sentit de l'autocrítica i la disciplina en el treball. 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat, dels exercicis, estudis i obres del repertori 

pianístic que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i 
tècnica de l'alumne. 

Ø Utilitzar els recursos apresos prèviament a través de la improvisació. 
Ø Pràctica progressiva de conjunt. 
Ø Utilització conscient del pes del braç. 
Ø Planificació del treball de la tècnica tenint en compte els següents principis generals: 

 
o Pràctica de la tècnica digital dirigida a incrementar la independència, la velocitat, 

la resistència i la capacitat de diversificació dinàmica partint dels moviments de les 
articulacions dels dits. 

o Estudi dels moviments possibles a partir de les diferents articulacions del braç 
(nina, colze, espatlla), com ara caigudes, llançaments, desplaçaments laterals, 
moviments circulars i de rotació i tota la combinatòria que permeten. 

o Percepció clara que la interacció permanent d'aquests diferents tipus d'accions 
constitueixen la base de tota tècnica pianística eficaç. 

 

Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents anivellis - motius, 
temes, períodes, frases, seccions, etc.- per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

Ø Pràctica de la lectura a vista. 
Ø Valoració d'una posició adequada davant l'instrument com a mitjà per a poder expressar- 

se i comunicar-se satisfactòriament així com font de salut i prevenció de problemes ossis 
o musculars. 

Ø Valoració de la importància d'entendre la partitura amb tots els elements que la 
componen. 

Ø Valoració de la importància de tocar en públic, desenvolupar l'autocontrol, domini de la 
memòria i capacitat comunicativa. 

Ø Reconeixement de la importància de la interpretació que es realitza, del grau de correcció 
tècnica i estilística. 

Ø Valoració de la lectura a primera vista i de la improvisació com a elements indispensables 
de la seva formació musical. 

Ø Presa de consciència de la importància d'assistir a concerts i audicions, tant en qualitat 
d'oïdora com d'intèrpret per a afavorir una formació íntegra. 

Ø Presa de consciència de la cura que ha de tenir-se en l'ús i maneig de l'instrument i de la 
resta del material que conforma les eines d'estudi. 
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Ø Valoració del silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració. 

Ø Foment de l'escolta musical com a enriquiment cultural i personal. 
 
 

REPERTORI MINIM: 
 

a) 2 Estudis 
b) 1 Obres Barroques 
c) 1 Petites obres clàssiques: Minueto, Rondo, Scherzo, etc 
d) 1 Obra obligada 

 

S'aprofundirà en els continguts de 1r EE i s'introduiran els següents: 
 

a) Figures i silencis: corxera dues semicorxeres, dues semicorxeres corxera, tresillo de 
corxera i síncope de negres 

b) Compàs: 6/8 
c) Clau de sol i fa en 4a: ampliació del registre per a major domini del teclat 
d) Tipus d'acompanyament en mà esquerra: baix Alberti, vals, nota tenuto… 
e) Tonalitats: Do M, Sol M i Fa M i les seves relatius menors 
f) Pas del polze: escales i arpegis 
g) Indicacions dinàmiques 
h) Indicacions de tempo: Andante i Allegro 
i) Signes de moviment: ritardando 
j) Articulació: el portament 
k) Forma musical: enteniment i pràctica de frases musicals amb major dificultat i estructures 

més àmplies 
l) Obtenció de sons simultanis de diferent intensitat entre totes dues mans així com en una 

mateixa rajo 
m) El pedal: de ressonància i celeste 
n) Introducció als diferents estils interpretatius 
o) Inici a l'ornamentació: apoyatures, mordents, trinats 
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BIBLIOGRAFIA 
 
Mètodes: 

 

Ø El piano (Segon)… ..................................................................................................... T.Gemiu 
Ø Piano bàsic de Bastien (Nivell 2) ............................................................................. J. Bastien 
Ø Piano bàsic de Bastien tècnica (Nivell 2)… .............................................................. J. Bastien 
Ø Chester’s easiest piano course (Book III) ................................................................ C. Barratt 
Ø Mètode Rosa… ................................................................ E.Van de Velde(ed E.van de Velde) 
Ø Escola preparatòria de piano Op. 101 .................................................. F.Beyer (ed. Boileau) 

(del núm. 45) 
Ø Escola russa de piano (vol. I-II)…………………...............………………...A. Nikolaiev (Ed. Sikorski) 
Ø Mètode Europeu de piano (vol. II) ......................................................................... F. Emonts 
Ø Játékok (vol. II) ........................................................................................................ G. Kurtág 
Ø Maiblümchen Op. 61 .............................................................................................. T. Oesten 
Ø Curs modern per al piano 2 ................................................................................ J. Thompson 

 
 

Exercicis i estudis sobre problemes tècnics: 
 

Ø Piano Pieces for Beginners Op. 70 (Book II) ............................................................. H. Berens 
Ø A Dozen a Day Pre-Practice Technical Exercises for the Piano .......................... E.M. Burnam 

Book two 
Ø El pianista virtuós ...................................................................................................... Hannon 
Ø Exercicis Preparatoris Op. 16 ...................................................................................... Schmitt 
Ø El primer mestre del piano Op. 599 (n. 3 – 10, 13 - 20)… ....................................... C. Czerny 
Ø Estudis Op. 777 (n. 4-5-7). ....................................................................................... C. Czerny 
Ø Exercicis Op. 802 (n 6-10, 16,17,19,20,22-24)… ...................................................... C. Czerny 
Ø Exercicis Op. 261 (n. 8 -10, 12,13,19,20,23-26)… ..................................................... C. Czerny 
Ø Exercicis Op. 139 (n. 1,6 -12)… ................................................................................. C. Czerny 
Ø Exercicis Preparatoris Op. 16 (vol. 2) .......................................................................... Schmitt 
Ø 25 estudis facils Op100 (n. 1,2-8)… ................................................................... F. Burgmüller 
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REPERTORI 
 
Obres barroques: 

Ø Àlbum d'Ana Magdalena Bach ................................................................................. J.S. Bach 
 
Obres clàssiques: 

Ø Sonatinas Op. 36 (núm. 1) .................................................................................. M. Clementi 
Ø Klavierstücke KV I, KV III, KV V ............................................................................ W.A. Mozart 

 

Obres romàntiques: 
Ø Àlbum de la joventut Op.68 (n. 3, 5) .................................................................... R. Shumann 

 

Obres del segle XX: 
Ø Mikrokosmos (vol. I, n. 24 - 36)… ............................................................................. B. Bartók 
Ø Mikorkosmos (vol. II, n. 37 - 40)… ............................................................................ B. Bartók 
Ø For children (vol.I, n. 1, 5, 6) .................................................................................... B. Bartók 
Ø Peces infantils Op. 39 (n. 7, 9, 13, 15, 16) ......................................................... D. Kabalevsky 
Ø Peces infantils Op. 69 (n 1, 2) ............................................................................ Shostakóvich 

 

Obres espanyoles: 
Ø Quaderns d'Adriana (vol. I, n 9, 14, 16) ........................................................... A. Garcia Abril 
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TERCER CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 
 
OBJECTIUS 

 

Els Ensenyaments Elementals de Piano tindran com a objectiu contribuir a desenvolupar en 
l'alumnat les capacitats següents: 

 
Ø Adoptar una posició adequada del cos respecte a l'instrument, que possibiliti i afavoreixi 

l'acció del conjunt braç-avantbraç-rajo sobre el teclat. 
Ø Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins 

de les exigències del nivell. 
Ø Conèixer les diferents èpoques que abasta la literatura pianística al llarg de la seva història 

i les exigències que planteja una interpretació estilísticament correcta. 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats tècniques pròpies dels objectius i continguts 
del nivell. 

Ø Mostrar un grau de desenvolupament tècnic que permeti abordar, sempre dins de les 
exigències del nivell, els diferents estils d'escriptura que són possibles en un instrument 
de la capacitat polifònica del piano. 

Ø Interpretar en públic un repertori d'obres representatives de les diferents èpoques i estils, 
amb un grau de dificultat adequada al nivell. 

 
 
CONTINGUTS 

 
Ø Desenvolupament de l'hàbit postural correcte com a requisit indispensable del futur 

músic. 
Ø Desenvolupament de la percepció interna de la pròpia relaxació, així com dels 

indispensables esforços musculars que requereix l'execució instrumental, tractant sempre 
de trobar un equilibri satisfactori entre tots dos factors. 

Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 

d'una bona qualitat de so. 
Ø Desenvolupament de l'escolta activa. 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i d'articulació en relació amb la dinàmica, la 

conducció de la frase i la densitat de la textura musical. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans o entre els dits d'una mateixa mà, tractant d'aconseguir una 
diferenciació dinàmica que resulta indispensable en un instrument polifònic com el piano, 
ja es tracti de la relació melodia-acompanyament o de plantejaments contrapuntístics de 
major o menor complexitat. 

Ø Pràctica dels pedals i perfeccionament dels seus recursos en l'evolució de l'escriptura 
pianística. 
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Ø Entrenament permanent i progressiu de la memòria. 
Ø Desenvolupament d'hàbits correctes i eficaços d'estudi, estimulant la concentració, el 

sentit de l'autocrítica i la disciplina en el treball. 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat, dels exercicis, estudis i obres del repertori 

pianístic que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i 
tècnica de l'alumne. 

Ø Utilitzar els recursos apresos prèviament a través de la improvisació. 
Ø Pràctica progressiva de conjunt. 
Ø Utilització conscient del pes del braç. 
Ø Planificació del treball de la tècnica tenint en compte els següents principis generals: 

 
o Pràctica de la tècnica digital dirigida a incrementar la independència, la velocitat, 

la resistència i la capacitat de diversificació dinàmica partint dels moviments de les 
articulacions dels dits. 

o Estudi dels moviments possibles a partir de les diferents articulacions del braç 
(nina, colze, espatlla), com ara caigudes, llançaments, desplaçaments laterals, 
moviments circulars i de rotació i tota la combinatòria que permeten. 

o Percepció clara que la interacció permanent d'aquests diferents tipus d'accions 
constitueixen la base de tota tècnica pianística eficaç. 

 
Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents anivellis - motius, 

temes, períodes, frases, seccions, etc.- per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

Ø Pràctica de la lectura a vista. 
Ø Valoració d'una posició adequada davant l'instrument com a mitjà per a poder expressar- 

se i comunicar-se satisfactòriament així com font de salut i prevenció de problemes ossis 
o musculars. 

Ø Valoració de la importància d'entendre la partitura amb tots els elements que la 
componen. 

Ø Valoració de la importància de tocar en públic, desenvolupar l'autocontrol, domini de la 
memòria i capacitat comunicativa. 

Ø Reconeixement de la importància de la interpretació que es realitza, del grau de correcció 
tècnica i estilística. 

Ø Valoració de la lectura a primera vista i de la improvisació com a elements indispensables 
de la seva formació musical. 

Ø Presa de consciència de la importància d'assistir a concerts i audicions, tant en qualitat 
d'oïdora com d'intèrpret per a afavorir una formació íntegra. 

Ø Presa de consciència de la cura que ha de tenir-se en l'ús i maneig de l'instrument i de la 
resta del material que conforma les eines d'estudi. 

Ø Valoració del silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració. 

Ø Foment de l'escolta musical com a enriquiment cultural i personal. 
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REPERTORI MINIM 
 
Compliment i aprofundiment de tots els continguts bàsics fixats en els cursos anteriors a través 
del següent repertori: 

 
a) 2 Estudis 
b) 2 Obres Barroques: A. m. Bach i Petits Preludis de J.S.Bach o altres obres d'equivalent 

dificultat i estil 
c) 1 obra clàssica: 1 moviment ràpid i 1 moviment lent de *Sonatina 
d) 1 Obra obligada 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Mètodes: 

 
Ø El piano (Segon) ........................................................................................................ T.Gemiu 
Ø Piano bàsic de Bastien (Nivell 3) ............................................................................. J. Bastien 
Ø Mètode Europeu de piano (vol. II) ......................................................................... F. Emonts 
Ø Maiblümchen Op. 61 .............................................................................................. T. Oesten 
Ø Játékok (vol. III) ....................................................................................................... G. Kurtág 
Ø Curs modern per al piano 3 ................................................................................ J. Thompson 

 
 
 
Exercicis i estudis sobre problemes tècnics: 

 
 

Ø Piano Pieces for Beginners Op. 70 (Book III) ............................................................ H. Berens 
Ø El pianista virtuós ...................................................................................................... Hannon 
Ø Exercicis Preparatoris Op. 16 ...................................................................................... Schmitt 
Ø El primer mestre del piano Op. 599 (n. 20, 22 – 24,27,28)… ................................... C. Czerny 
Ø 25 estudis facils Op100 (n. 2, 9 -25)… ............................................................... F. Burgmüller 
Ø Estudios Op100 (n.1,10,14,15) ................................................................................ H. Bertini 
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REPERTORI 
 
Obres barroques: 

 

Ø Petits Preludis y fuguetes (BWV 939) ....................................................................... J. S. Bach 
Ø Àlbum de Ana Magdalena Bach (Menuet en Sol M BWV Anh. 116, ......................... J. S Bach 
Ø Marcha en Re M BWV Anh.122, Polonesa en Sol m BWV Anh. 119… ....................... J.S. Bach 
Ø Minuet en La m BWV Anh. 120 ............................................................................... J. S. Bach 
Ø Suite ex Fis ........................................................................................................... J. Pachelbel 

 

Obres clàssiques: 
 

Ø Sonatinas ............................................................................................................ M. Clementi 
Ø Minuetos ........................................................................................................... W.A. Mozart 
Ø Sonatinas (nº 5, 6)… ....................................................................................... L.V. Beethoven 
Ø Sonatina Op. 168 nº 1; Sonatina Op. 151 nº 1 ............................................................ Diabelli 
Ø Sonatinas Op. 55 (nº 2)… ......................................................................................... F. Kuhlau 

 

Obres romàntiques: 
 

Ø Àlbum de la ouventud Op. 68 (nos 1, 2, 8, 9, 10, 16) ............................................ R. Shumann 
Ø Àlbum de la joventud Op.39 ......................................................................... P. I. Tchaikovsky 

(La nina malalta, *Cancioncilla italiana, Antiga cançó francesa, Cançó alemanya, Marxa dels soldats de fusta). 
 
Obres del segle XX: 

 

Ø For children (vol. I, Joc de nens, Dansa de nens) ...................................................... B. Bartók 
Ø Mikrokosmos ........................................................................................................... B. Bartók 

(vol. II, Meditació, Melodia acompanyada) 
Ø Mikrokosmos ........................................................................................................... B. Bartók 

(vol. III, Homenatge a J. S. Bach, Posició de sexta). 
Ø Peces infantils Op. 39 (nos 18, 20)… .................................................................. D. Kavalevsky 
Ø Peces infantils Op. 27 (nos 1, 2)… ....................................................................... D. Kavalevsky 
Ø Peces infantils Op. 69 (nos 3 - 7)… ................................................................. D. Shostakovich 

 

Obres espanyoles: 
 

Ø Quaderns d’ Adriana (vol. I no 13). .................................................................. A. García Abril 
Ø Quaderns d’ Adriana (vol. III) ) ......................................................................... A. García Abril 

(El tren de la Alegria, Toreros, Sonatina de la tardor) 
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OBJECTIUS 

QUART CURS D’ENSENYANCES ELEMENTALS 

 

Els Ensenyaments Elementals de Piano tindran com a objectiu contribuir a desenvolupar en 
l'alumnat les capacitats següents: 

 
Ø Adoptar una posició adequada del cos respecte a l'instrument, que possibiliti i afavoreixi 

l'acció del conjunt braç-avantbraç-rajo sobre el teclat. 
Ø Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins 

de les exigències del nivell. 
Ø Conèixer les diferents èpoques que abasta la literatura pianística al llarg de la seva història 

i les exigències que planteja una interpretació estilísticament correcta. 
Ø Relacionar els coneixements adquirits de lectura i escriptura musicals amb la pràctica de 

l'instrument en la resolució de les dificultats tècniques pròpies dels objectius i continguts 
del nivell. 

Ø Mostrar un grau de desenvolupament tècnic que permeti abordar, sempre dins de les 
exigències del nivell, els diferents estils d'escriptura que són possibles en un instrument 
de la capacitat polifònica del piano. 

Ø Interpretar en públic un repertori d'obres representatives de les diferents èpoques i estils, 
amb un grau de dificultat adequada al nivell. 

 
 

CONTINGUTS 
 

Ø Desenvolupament de l'hàbit postural correcte com a requisit indispensable del futur 
músic. 

Ø Desenvolupament de la percepció interna de la pròpia relaxació, així com dels 
indispensables esforços musculars que requereix l'execució instrumental, tractant sempre 
de trobar un equilibri satisfactori entre tots dos factors. 

Ø Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i del joc coordinat d'ambdues. 
Ø Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l'obtenció 

d'una bona qualitat de so. 
Ø Desenvolupament de l'escolta activa. 
Ø Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i d'articulació en relació amb la dinàmica, la 

conducció de la frase i la densitat de la textura musical. 
Ø Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferent intensitat 

entre totes dues mans o entre els dits d'una mateixa mà, tractant d'aconseguir una 
diferenciació dinàmica que resulta indispensable en un instrument polifònic com el piano, 
ja es tracti de la relació melodia-acompanyament o de plantejaments contrapuntístics de 
major o menor complexitat. 

Ø Pràctica dels pedals i perfeccionament dels seus recursos en l'evolució de l'escriptura 
pianística. 
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Ø Entrenament permanent i progressiu de la memòria. 
Ø Desenvolupament d'hàbits correctes i eficaços d'estudi, estimulant la concentració, el 

sentit de l'autocrítica i la disciplina en el treball. 
Ø Selecció progressiva quant al grau de dificultat, dels exercicis, estudis i obres del repertori 

pianístic que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i 
tècnica de l'alumne. 

Ø Utilitzar els recursos apresos prèviament a través de la improvisació. 
Ø Pràctica progressiva de conjunt. 
Ø Utilització conscient del pes del braç. 
Ø Planificació del treball de la tècnica tenint en compte els següents principis generals: 

 
o Pràctica de la tècnica digital dirigida a incrementar la independència, la velocitat, 

la resistència i la capacitat de diversificació dinàmica partint dels moviments de les 
articulacions dels dits. 

o Estudi dels moviments possibles a partir de les diferents articulacions del braç 
(nina, colze, espatlla), com ara caigudes, llançaments, desplaçaments laterals, 
moviments circulars i de rotació i tota la combinatòria que permeten. 

o Percepció clara que la interacció permanent d'aquests diferents tipus d'accions 
constitueixen la base de tota tècnica pianística eficaç. 

 

Ø Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents anivellis - motius, 
temes, períodes, frases, seccions, etc.- per a arribar a través d'això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. 

Ø Pràctica de la lectura a vista. 
Ø Valoració d'una posició adequada davant l'instrument com a mitjà per a poder expressar- 

se i comunicar-se satisfactòriament així com font de salut i prevenció de problemes ossis 
o musculars. 

Ø Valoració de la importància d'entendre la partitura amb tots els elements que la 
componen. 

Ø Valoració de la importància de tocar en públic, desenvolupar l'autocontrol, domini de la 
memòria i capacitat comunicativa. 

Ø Reconeixement de la importància de la interpretació que es realitza, del grau de correcció 
tècnica i estilística. 

Ø Valoració de la lectura a primera vista i de la improvisació com a elements indispensables 
de la seva formació musical. 

Ø Presa de consciència de la importància d'assistir a concerts i audicions, tant en qualitat 
d'oïdora com d'intèrpret per a afavorir una formació íntegra. 

Ø Presa de consciència de la cura que ha de tenir-se en l'ús i maneig de l'instrument i de la 
resta del material que conforma les eines d'estudi. 

Ø Valoració del silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració. 

Ø Foment de l'escolta musical com a enriquiment cultural i personal. 
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REPERTORI MINIM 
 
Compliment i aprofundiment de tots els continguts bàsics fixats en els cursos anteriors a través 
del següent repertori: 

a) 2 Estudis 
b) 2 Obres Barroques: A. m. Bach i Petits Preludis de J.S.Bach o altres obres d'equivalent 

dificultat i estil 
c) 1 obra clàssica: 1 moviment ràpid i 1 moviment lent de *Sonatina 
d) 1 Obra obligada 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Exercicis i estudis sobre problemes tècnics: 

 
Ø El pianista virtuós ...................................................................................................... Hannon 
Ø Exercicis Preparatoris Op. 16 ...................................................................................... Schmitt 
Ø Estudis Op299 .......................................................................................................... C. Czerny 
Ø Estudis Op636 .......................................................................................................... C. Czerny 
Ø Estudis Op100 ..........................................................................................................H. Bertini 
Ø Estudis Op32. ...........................................................................................................H. Bertini 
Ø Estudis Op29. ...........................................................................................................H. Bertini 

 
 
 
REPERTORI 

 
Obres barroques: 

Ø Invenciones a dos veus .............................................................................................. J. S Bach 
Ø Petits preludis y fugues… ............................................................................................ J.S. Bach 
Ø Clave bien temperado .............................................................................................. J.S. Bach 

Ø Àlbum para Ana Magdalena Bach ............................................................................. J. S. Bach 
 
 

Obres clàssiques: 
Ø Sonatas Hob. XVI:1, XVI: 10, XVI: G1 .......................................................................... J. Haydn 
Ø Sonatinas Op. 36 (excepte nº 1) ......................................................................... M. Clementi 
Ø Sonatinas Op. 38 ................................................................................................. M. Clementi 
Ø Sonatinas Vienesas ............................................................................................. W.A. Mozart 
Ø Sonata KV 545 ..................................................................................................... W.A.Mozart 
Ø Sonatinas Op. 20 .................................................................................................. J. L. Dussek 
Ø Sonatinas (excepto nº 5 y 6) .......................................................................... L. V. Beethoven 
Ø Sonata Op. 49 nº 2 ........................................................................................ L. V. Beethoven 
Ø Sonatinas Op. 168 ....................................................................................................... Diabelli 
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Ø Sonatinas Op. 55 ...................................................................................................... F. Kuhlau 
Ø Sonatinas Op. 22 ...................................................................................................... F. Kuhlau 

 

Obres romàntinques: 
Ø Sonatas per a la joventud Op .118 (nos 1, 2)… ...................................................... R. Shumann 
Ø Àlbum de la Joventud Op. 68 .............................................................................. R. Shumann 
Ø Escenes de nens Op. 15 ....................................................................................... R. Shumann 
Ø Romanzas sin palabras ................................................................................. F. Mendelssohn 
Ø Peces infantils Op. 72 ................................................................................... F. Mendelssohn 

 

Obres posteriors al romanticisme: 
Ø The little negro ..................................................................................................... C. Debussy 
Ø Children's corner ..................................................................................................... C. Debussy 
Ø Mikrokosmos (vol. III) .............................................................................................. B. Bartók 
Ø For Children (vol. I, II) .............................................................................................. B. Bartók 
Ø Peces infantils Op.65 ........................................................................................... S. Prokofiev 
Ø Peces Op. 27… ................................................................................................... D. Kavalevski 
Ø Peces infantils Op. 69 (nos 6, 7)… .................................................................. D. Shostakovich 
Ø Tres peces (Minuet, Prelude, Intermezzo) ................................................... D. Shostakovich 

 

Obres espanyoles: 
Ø Espanya Op. 165 (Malaguenya, Capritx català) .......................................................... Albèniz 
Ø Jardí de nens Op. 63… ................................................................................................ J. Turina 
Ø Cinc dances gitanes Op. 55… ..................................................................................... J. Turina 
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CURS PREPARACIÓ PROVA 
 
 
Aquest curs està dedicat a l'alumnat que haja terminat 4º d'ensenyaments Elementals i vulga 

preparar la prova d'accés a algun Conservatori Professional. Durant aquest curs és farà especial 

encepeu en preparar un repertori de 3 obres de diferents estils amb un nivell alt. També es 

reforçarà la pràctica de repentització a primera vista. A més, si és possible s'intentarà que l'alumne 

realitze la major quantitat d'audicions públiques possible, incloent-hi audicions d'aula amb els 

altres alumnes. Tot això enfocat en què l'alumne arribe a la prova el més preparat possible. 

 
OBJECTIUS 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat musical a través de la interpretació d'obres de 

diferents estils musicals. 

Ø Adquirir un grau de desenvolupament tècnic necessari per a abordar el repertori adequat 

al nivell. 

Ø Desenvolupar l'autonomia a l'estudi i la valoració del treball individual. 

Ø Formar un repertori pianístic acorde al curs, que incloga obres de almenys 3 estils 

diferents. 

 
BIBLIOGRAFIA 

Ø Estudis op. 636 (n 6, 8, 13, 14.) ................................................................................. K. Czerny 

Ø Estudis op. 599 (n 84, 87, 88, 91)… .......................................................................... K. Czerny 

Ø Estudis op. 100 (n 14, 15 y 20) .......................................................................... H. Burgmüller 

Ø Estudis op. 100 (n 2, 4, 23, 24) ................................................................................. H. Bertini 

Ø Estudis op.29 (n 1,3,7,8) .......................................................................................... H. Bertini 
 

Obres barroques 

Ø Petits Preludis y fuguetes ........................................................................................ J. S. Bach 

(BWV 926, 927,933, 935, 935, 938, 999, 941, 942, 943) 

Ø Àlbum para Ana Magdalena Bach ............................................................................. J. S. Bach 
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Obres clàssiques 

Ø Sonatines op.151: nº 3, nº 4; op.168: n.4 ................................................................ A. Diabelli 

Ø Sonata Hob. XVI: G1 en Sol Mayor; Hob. XVI:1 en Do Mayor ................................. F.J. Haydn 

Ø Sonatines op. 36: n 4, 5,. 6; Sonatines op.37: nº 1… ........................................ ..M. Clementi 

Ø Sonatines: nº 1 en Mi b M… ........................................................................... ..L. v. Beethoven 
 

Obres romàntiques 

Ø Àlbum de la joventut op.39 .......................................................................... ...P.I. Txaikovski 

nº 8 “Masurca”, nº 20 “Visió” nº 2 “La Mama”, nº 10 “Polka” 50 

Ø Àlbum de la Joventud Op.68 .............................................................................. R. Schumann 

Petit Estudi, nº 25 “Ecos del teatre”, nº 37 “Cançó marinera” 

Ø Peces líriques (vals op12 nº2) ................................................................................... E. Grieg 

Ø Vals en la m op. posth ............................................................................................ ...F. Chopin 
 
 
 
Obres modernes 

Ø The little negro ...................................................................................................... C. Debussy 

Ø Peces infantils op. 65: nº s 1, 2, 3, 11, 12 ............................................................. S. Prokofieff 

Ø Mikrokosmos Vol. IV: nº 113 “ritme búlgar”, nº 116 “cançó” ................................ B. Bartok 

Ø 11 peces infantils: “Galop final”,”Giga” “Siciliana” .................................................. A. Casella 

Ø Contes para la joventut: “La campana de la vesprada” ...................................... E. Granados 
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CURS DE MANTENIMENT 
 
 
El curs de Manteniment está destinat al alumnat que ha finalitzat els estudis Elementals però que 

desitja avançar més en l’estudi de l’instrument. Es treballaran el continguts de Grau Elemental 

que no s’hajen assolit i el continguts de primer curs de Grau Profesional de forma progressiva. 

 
OBJECTIUS 

Ø Desenvolupament de la sensibilitat musical a través de l’interpretació d’obres de diferents 

estils musicals. 

Ø Adquirir un grau de desenvolupament tècnic necessari per a abordar el repertori adecuat 

al nivell. 

Ø Desenvolupar l’autonomía a l’estudi i la valoració del treball individual. 

Ø Formar un repertori pianistic acorde al curs, que incloga obres de al menys 3 estils 

diferents. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

Ø Estudis op. 636 (n 6, 8, 13, 14.) ................................................................................. K. Czerny 

Ø Estudis op. 599 (n 84, 87, 88, 91) ............................................................................. K. Czerny 

Ø Estudis op. 100 (n 14, 15 y 20) .......................................................................... H. Burgmüller 

Ø Estudis op. 100 (n 2, 4, 23, 24) ................................................................................. H. Bertini 

Ø Estudis op.29 (n 1,3,7,8) .......................................................................................... H. Bertini 
 

Obres barroques 

Ø Petits Preludis y fuguetes ........................................................................................ J. S. Bach 

(BWV 926, 927,933, 935, 935, 938, 999, 941, 942, 943) 

Ø Àlbum para Ana Magdalena Bach: Polonesa en Sol Mayor ...................................... J. S. Bach 

(BWV Anh 123) 

Ø Minuet en Fa Mayor ................................................................................................ J. S. Bach 

(BWV Anh 113) 
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Obres clàssiques 

Ø Sonatines op.151: nº 3, nº 4; op.168: n.4..............................................................A. Diabelli 

Ø Sonata Hob. XVI: G1 en Sol Mayor; Hob. XVI:1 en Do Mayor................................F.J. Haydn 

Ø Sonatines op. 36: n 4, 5,. 6; Sonatines op.37: nº 1… ....................................... M. Clementi 

Ø Sonatines: nº 1 en Mi b M…..........................................................................L. v. Beethoven 
 
 
 
Obres romàntiques 

Ø Àlbum de la joventut op.39 ......................................................................... P.I. Txaikovski 

nº 8 “Masurca”, nº 20 “Visió” nº 2 “La Mama”, nº 10 “Polka” 50 

Ø Àlbum de la Joventud Op.68............................................................................R. Schumann 

Petit Estudi, nº 25 “Ecos del teatre”, nº 37 “Cançó marinera” 

Ø Peces líriques (vals op12 nº2)..................................................................................E. Grieg 

Ø Vals en la m op. Posth............................................................................................F. Chopin 
 
 
 
Obres modernes 

Ø The little negro....................................................................................................C. Debussy 

Ø Peces par a nens: n 1, 2…...............................................................................A. Kachaturian 

Ø Dansa de ninetes n 3, 6, 7…........................................................................D. Schostakovich 

Ø Variacions op. 51: nº s 1, 3 Peces op. 39: n 19, 22, 23....................................D. Kabalevsky 

Ø Peces infantils op. 65: nº s 1, 2, 3, 11, 12...........................................................S. Prokofieff 

Ø Mikrokosmos Vol. IV: nº 113 “ritme búlgar”, nº 116 “cançó”.................................B. Barto 

Ø 11 peces infantils: “Galop final”,”Giga” “Siciliana”.................................................A. Casella 

Ø Contes para la joventut: “La campana de la vesprada”.....................................E. Granados 
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7.- Estratègies metodològiques 
 

Nombre d'alumnes: 1 per classe. 

Classes individuals, llevant d´alguna classe puntual per a treballar en grup duos, trios o quartets. 
 

Materials: 
Piano  
Banqueta 
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 
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7.2.6. DEPARTAMENT ASIGNATURES GRUPALS (COR – BANDA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE CORO 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2021-2022 
 
 

PROFESSOR 
 
 

Manuel Bernat Castillo  
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PROGRAMACIÓ DE COR 

1.- CONTINGUTS GENERALS 

Segons el Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de 
música de la Comunitat Valenciana. 

 
Les escoles de música tindran els següents objectius destinats a la millora contínua de 
l'ensenyament: 

 
1. Atendre l'àmplia demanda de cultura musical pràctica, amb la finalitat de despertar 
vocacions i aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions de 
les societats musicals. 

 
2. Fomentar, des de la infància i al llarg de la vida, el coneixement, la pràctica i apreciació 
de la música. 

 
3. Impartir els aspectes teòrics mínims imprescindibles per a una concepció més global del 
fet musical. 

 
4. Proporcionar i promoure un ensenyament musical complementari a la pràctica 

musical. 
 

5. Oferir ensenyament de música als alumnes i alumnes sense límit d'edat. 
 

6. Oferir ensenyament especialitzat de totes les tendències musicals i de tots els 
instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional 
valenciana. 

 

7. Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, dedicació i ritme 
d'aprenentatge de l'alumnat. 

 
8. Potenciar el gust per l'audició de tota mena d'estils musicals i desenvolupar l'esperit 
crític de l'alumnat. 

 
9. Potenciar la renovació metodològica de l'ensenyament musical impulsant el 
desenvolupament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 

 
10. Impulsar la innovació educativa i el desenvolupament tecnològic a les escoles de 
música regulades en aquest decret. 

 
11. Fomentar en l'alumnat l’interès per la participació en agrupacions vocals i 
instrumentals. 

 
12. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes i alumnes que per la 
seua capacitat, especial talent i interès tinguin aptituds i voluntat d'accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 
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13. Recollir, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
14. Col·laborar i realitzar intercanvis d'experiències amb escoles de música i altres centres 
educatius d'àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 

 
 

INDIVIDUALS COR 
 

1. Creació de rutines d'estudi. 
 

2. Adoptar una actitud positiva, aprofitar el temps d'estudi sense despistar-se. 
 

3. Tindre un espai d'estudi preparat (amb cadira, faristol, afinador, metrònom, llibres, 
piano, etc.) 

 
4. Fer estiraments abans de començar per a evitar lesions musculars.  

 

5. Enfortiment dels músculs facials. 
 

6. Principis bàsics de respiració diafragmàtica, dicció, entonació i calfament. 
 

7. Pràctica de les diferents articulacions. 
 

8. Treball de la dinàmica. 
 

9. Desenvolupament de la flexibilitat i tessitura. 
 

10. Estudi de l'afinació. 
 

12. Pràctica d'intervals. 
 

13. Respiració, ús correcte del diafragma. 
 

14. Escales. 
 

15. La imitació i lectura de diferents estils. 
 

16. Educació auditiva. Dictats, acords, etc. 
 

17.  Anàlisi. 
 

18. Tècnica vocal. 
 

19. Ús de noves tecnologies com a aprenentatge 
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2.- OBJECTIUS GENERALS 
 

a. Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà 
d'expressió cultural dels pobles. 

 
b. Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la 
funció comunicativa de la interpretació musical. 

 
c. Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus, instruments, adaptant-
se a l'equilibri del conjunt. 

 
d. Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi 
que permetran l'autonomia en el treball i la valoració d'aquest. 

 
e. Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la 
concentració, l'audició interna i el pensament musical, així com la seua funció expressiva 
en el discurs musical. 

 
f. Conèixer i valorar la importància de la música tradicional de diferents cultures del món, 
especialment del nostre territori. 

 
g. Adquirir l'autonomia adequada, en l'àmbit de l'audició, comprensió i expressió musical. 

 
 

h. Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les obres. 
 

i. Analitzar i valorar críticament les diferents manifestacions i estils musicals. 
 

j. Participar en activitats de difusió cultural musical que permeten experimentar amb la 
música i gaudir de la música. 

 
k. Conèixer el vocabulari específic relatiu als conceptes científics i artístics de la música. 

 
l. Interpretar un repertori que inclou obres representatives de les diverses èpoques i estils, 
de dificultat adequada a aquest nivell. 
m. Adquirir i aplicar progressivament eines i competències per al desenvolupament de la 
memòria. 

 
n. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista i aplicar amb autonomia 
progressivament major els coneixements musicals per a la improvisació amb l'instrument. 

 
OBJECTIUS DE CARÀCTER SOCIAL 

 

1. Treballar perquè l'escola tingui un paper dinamitzador dins de la vida cultural de 
Morella.  

 
2. Participar en les activitats culturals, festives i institucionals de Morella 
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3. Col·laborar i cooperar amb altres institucions i entitats. 

 
4. Col·laborar especialment amb centres educatius de Morella. 

 
5. Fer de l'escola un espai obert a la ciutadania. 
 
6. Promoure la participació de l'alumnat i del professorat en intercanvis, encontres, 

festivals... 
 
7. Col·laborar i establir intercanvis amb altres estaments educatius i culturals de voltant. 
 
8. Desenvolupar activitats fora del propi centre i acostar l'escola i la música a Morella. 

 
 
 
 
3.-METODOLOGIA 
 

1. Adequar els continguts i la seua seqüenciació al moment i situació del 
desenvolupament evolutiu de l'alumne/a, de manera que l'aprenentatge siga constructiu, 
progressiu i motivador. 

 
2. Motivar a l'alumne per a l'estudi de la música mitjançant la seua activitat i participació 
en el progrés, donant-li el protagonisme que li correspon en la seua pròpia formació 
musical. 

 
3. Respectar les peculiaritats dels alumnes, individual i col·lectivament, facilitant així la 
convivència en el grup i col·laboració, de manera que s'eviten les discriminacions de tota 
mena. 

 
4. Utilitzar procediments i recursos variats que estimulen la capacitat crítica i creativa de 
l'alumne mitjançant l'acceptació del diàleg i les argumentacions raonades. 

 
5. Procurar que l'assimilació dels continguts conceptuals per part de l'alumne es faci amb 
l'adquisició de continguts procedimentals i actitudinals que propicien la seua autonomia 
en el treball tant per al moment present com per al futur. 

 
6. Facilitar als alumnes el coneixement i ús del codi convencional d'expressió alhora que 
la correcció i l'exactitud en l'ús del llenguatge, amb la finalitat que l'aprenentatge i la 
comunicació siguen efectius. 

 
7. Exercitar la creativitat de l'alumne/a, de manera que adquirisca estratègies pròpies 
d'estudi i de realitzacions musicals amb la finalitat que puga superar les dificultats que se 
li presenten en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 
8. Atenció a la diversitat, s'adaptarà el currículum a l'alumnat que el necessite. 
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4- CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
 

GENERALS 
 

1. Interès de l'alumne en l'assignatura. 
 

2. Actitud enfront de les orientacions pedagògiques del professor. 
 

3. Regularitat en l'assistència a classe. 
 

4. Evolució de l'aprenentatge durant el transcurs dels trimestres. 
 
 
 

INDIVIDUALS COR 
 

1. Analitzar l'evolució de l'aprenentatge i veure si s'han anat complint els objectius del 
curs. 

 
2. Demostrar el domini en l'execució d'estudis i cançons sense deslligar els aspectes 
tècnics dels musicals i el comportament en classe. 

 
3. Mostrar autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i 
interpretatius. 

 
4. Interpretar obres amb el suficient nivell de qualitat en correspondència amb els 
objectius i maduració psicoevolutiva. 

 
5. Coordinació amb l'equip docent per a analitzar la consecució i profunditat dels objectius 
generals. 

 
6. Participar en audicions. Els professors podran coordinar i supervisar audicions, en les 
quals participaran tots els alumnes de cada professor i interpretaran un repertori comú 
segons cada curs proposat pel professorat. Les audicions serviran per a avaluar a l'alumne 
i el percentatge de qualificació d'aquestes audicions serà determinat per cada professor, 
segons el treball desenvolupat per l'alumne en les classes lectives. 

 
7. Analitzar els criteris d'avaluació, identificació en cadascun les capacitats, els continguts 
que inclou i els indicadors dels objectius de l'assignatura. 

 
8. La Regularitat en l'estudi i la trajectòria en aquest. 
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Instruments d'avaluació 
 

1. Seguiment individual/grupal de l'alumne/a 
 

2. Rubriques d'informació. 
 

3. Audicions en les quals cada alumne/a és avaluat/a. 
 
 
 

Mínims exigibles 
 

L'alumnat ha de demostrar un aprenentatge i evolució adequada, atenent la seua etapa 
evolutiva. Els exercicis són progressius, la qual cosa significa, que si un alumne no realitza 
correctament un exercici no passa al següent. 

 
Procediment de recuperació durant el curs 

 
En l'avaluació contínua, es recupera en el moment que es demostra el nivell adequat en 
l'avaluació. 

 
 

7.- Estratègies metodològiques 
 
Nombre d'alumnes: 15-20 per  classe. 

Classes colectives,  

 
Materials: 
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 
Cadires 
Taules 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE BANDA 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 2021-2022 
 
 

PROFESSOR 
 
 

Sergio López Arnau 
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PROGRAMACIÓ DE BANDA 
 
 

1. INTRODUCCIÓ: 
 
La següent programació està destinada a l'assignatura de Banda juvenil. Els nivells educatius als 
que va dirigida l'agrupació inclou des de tercer fins a manteniment. 
 
Tot seguit, es poden veure els objectius generals i específics per a l'àrea de banda, a més dels 
continguts, els criteris d'avaluació i instruments d'avaluació. 
 
Cal tindre en compte que sempre buscarem la motivació de l'alumne per a realitzar l'activitat i 
que li serveixca per a formar-se i ampliar els seus coneixements. 
 

 
 

 

2. OBJECTIUS GENERALS: 
 

En primer lloc, cal ressenyar i tenir en compte els Objectius Generals de les Escoles de Música, 
establerts pel DECRET 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de 
música de la Comunitat Valenciana. 
 

1. Les escoles de música tindran els objectius següents, destinats a la millora contínua de 
l’ensenyança: 

 
2. Atendre l’àmplia demanda de cultura musical pràctica, a fi de despertar vocacions i 

aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions de les 
societats musicals, si és el cas. 

 
3. Fomentar, des de la infància i al llarg de la vida, el coneixement, la pràctica i apreciació 

de la música. 
 

4. Impartir els aspectes teòrics mínims imprescindibles per a una concepció més global del 
fet musical. 

 
5. Proporcionar i promoure una ensenyança musical complementària a la pràctica musical. 

 
6. Oferir ensenyança de música als i les alumnes sense límit d’edat. 

 
7. Oferir ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els 

instruments, amb especial atenció a les pròpies de la música popular i tradicional 
 

8. Adequar la programació de l’ensenyança als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge 
de l’alumnat. 

 
9. Potenciar el gust per l’audició de qualsevol tipus d’estils musicals i desenrotllar l’esperit 

crític de l’alumnat. 



 

365 

 
10. Potenciar la renovació metodològica de l’ensenyança musical, impulsant el 

desenrotllament de la creativitat i la pràctica musical en grup. 
 

11. Impulsar la innovació educativa i el desenrotllament tecnològic en les escoles de 
música regulades en aquest decret. 

 
12. Fomentar en l’alumnat l’interès per la participació en agrupacions  instrumentals. 

 
13. Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells i aquelles alumnes que, per la 

seua capacitat, especial talent i interès, tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis 
reglats de caràcter professional. 

 
14. Recollir, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals i comarcals. 

 
15. Col·laborar i realitzar intercanvis d’experiències amb escoles de música i altres centres 

educatius d’àmbits geogràfics nacionals i internacionals. 
 
 
 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Els objectius generals de les Escoles de Música dels que hem parlat en l’apartat anterior, 
poden concretar-se en una sèrie d’objectius específics de l’àrea d’orquestra, com poden ser: 
 

• Adquirir un hàbit d'estudi que permeta un aprofitament efectiu del treball realitzat. 
 

• Tenir un domini del propi instrument, d'acord amb les exigències de cada obra i 
nivell. (Òbviament adaptades al curs de l’alumnat) 

 
• Llegir a primera vista amb la velocitat que requereixca l’obra per a tenir un muntatge 

fluït. 
 

• Afinar i mesurar correctament les obres proposades, tant de manera individual com 
col·lectiva. 

 
• Conèixer i interpretar correctament els gestos del director: reconèixer i interpretar 

les indicacions més comunes de dinàmiques, fraseig, articulació, etc. 
 

• Adquirir i aplicar progressivament eines i competències per al desenvolupament de 
la memòria. 

 
• Millorar la postura i disminuir el nivell d’estrès a l’hora de tocar en grup. 

 
• Aprofundir en el coneixement de diferents estils i dels recursos interpretatius de 

cada un d'ells. 
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• Ser conscient de la importància que tenen les normes i regles que regeixen l'activitat 

musical de conjunt (afinació prèvia, atenció contínua, valoració del treball 
col·lectiu...) i acceptar la responsabilitat que, com a membre d'un grup, s'adquireix 
cap a la música i els companys. 

 
 
 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
 
Els objectius generals de les Escoles de Música dels que hem parlat en l’apartat anterior, 
poden concretar-se en una sèrie d’objectius específics de l’àrea d’orquestra, com poden ser: 
 

• Adquirir un hàbit d'estudi que permeta un aprofitament efectiu del treball realitzat. 
 

• Tenir un domini del propi instrument, d'acord amb les exigències de cada obra i nivell. 
(Òbviament adaptades al curs de l’alumnat) 

 
• Llegir a primera vista amb la velocitat que requereixca l’obra per a tenir un muntatge 

fluït. 
 

• Afinar i mesurar correctament les obres proposades, tant de manera individual com 
col·lectiva. 

 
• Conèixer i interpretar correctament els gestos del director: reconèixer i interpretar les 

indicacions més comunes de dinàmiques, fraseig, articulació, etc. 
 

• Adquirir i aplicar progressivament eines i competències per al desenvolupament de la 
memòria. 

 
• Millorar la postura i disminuir el nivell d’estrès a l’hora de tocar en grup. 

 
 

• Aprofundir en el coneixement de diferents estils i dels recursos interpretatius de cada 
un d'ells. 

 
• Ser conscient de la importància que tenen les normes i regles que regeixen l'activitat 

musical de conjunt (afinació prèvia, atenció contínua, valoració del treball col·lectiu...) 
i acceptar la responsabilitat que, com a membre d'un grup, s'adquireix cap a la música 
i els companys. 

 
• Mostrar interès per l'adquisició de coneixements
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• Valorar el silenci com a mitjà indispensable per a concentrar-se i com a element 

necessari en el treball en equip, tant per a escoltar la resta de veus com per a formar 
part de la tasca grupal 

 
• Millorar a l’hora de realitzar una escolta simultània de la resta del grup mentre 

s’interpreta la part pròpia, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a 
perfeccionar gradualment la qualitat sonora. 

 
• Desenvolupar un criteri musical que li permeta valorar les creacions pròpies i alienes. 

 
• Assistir a classe i tenir una bona actitud de cara a la preparació dels concerts públics 

i/o les activitats que es programen. 
 

• Realitzar actuacions públiques com a fi lògic del treball realitzat. 
 

 
 

5. CONTINGUTS: 
 
Per a poder assolir els objectius proposats es necessiten les eines, que en aquest cas són els 
continguts que anirem treballant. Els detallaré a continuació: 
 

• Escalfament i afinació. Experimentació amb les possibilitats sonores del propi 
instrument. 
 

• Precisió rítmica i control del pols. 
 

• Articulació, fraseig, dinàmica i agògica. 
 

• Pràctica de lectura a primera vista en dificultat progressiva. 
 

• Treball gradual del repertori instrumental. 
 

• Importància de l'afinació prèvia. Bé siga individual o a partir del “la del concertino” 
 

• Adquisició progressiva de seguretat personal en l'exercici de la pràctica de grup. 
 

• Estudi previ de la particel·la.  
 

• Treball per cordes. 
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• Anàlisi i interpretació d'obres del repertori de la formació corresponent de diferents 
èpoques i estils. 

 
• Pràctica de la memòria com a element principal de la interpretació. 

 
• Desenvolupament de l'audició interna com a element de control de l'afinació, de la 

qualitat sonora i del color del conjunt. Empast. 
 
• Ensinistrament de l'oïda per al control permanent de l’afinació dins de l'agrupació. 

 
• Desenvolupament de la igualtat en els atacs 

 
• .Actitud autocrítica 

 
• Interpretació d'intervals consonants i dissonants en diferents graus de complexitat per 

a refermar l’afinació. 
 

• L’anacrusi com a moviment bàsic de la pràctica del grup. Reacció i comprensió davant 
de les diferents anacrusis del director. 

 
• Atenció i aplicació habitual de les indicacions del director. 

 
• Responsabilitat de prendre anotacions a allò que va ressenyant el director. 

 
• Valoració del silenci com a mitjà imprescindible del fet musical. 

 
• Coneixement i valoració de les normes de comportament en l'agrupació. 

 
• Curiositat per adquirir la major informació possible. 

 
• Disciplina del treball orquestral. Repentització. 

 
• Adquisició d'hàbits de conducta propis de l'activitat orquestral. Importància del paper 

de cada un dels membres en les agrupacions. 
 

• Assistència i puntualitat. 
 

• Respecte cap als companys i cap al professor. 
 

• Responsabilitzar-se del material i assistència a classe amb el mateix. 
 

• Col·laboració en la preparació i arreplega de l’aula i l'escenari.
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6.- METODOLOGIA: 
 
Cal aclarir que la metodologia serà totalment activa, buscant que l’alumne siga el centre del 
coneixement i l’aprenentatge. Entre els principis metodològics emprats, destacarem: 
 

Ø Desenvolupament de la personalitat i la sensibilitat pròpies de l'alumne. Impuls de 
l'autonomia de l'alumne i la seua implicació responsable 
 

Ø Estímul i millora de la receptivitat, creativitat i capacitat de resposta de l'alumne 
davant del fet artístic. 

 
Ø Aprenentatges funcionals i actius. 

 
Ø Interrelació entre distints continguts d'una mateixa àrea i entre continguts de distintes 

assignatures 
 

Ø Orientació pedagògica. 
 

Ø Treball conjunt de l'equip docent. 
 

Ø Avaluació personalitzada com a punt de referència per a l'actuació pedagògica. 
 

Ø Avaluació i anàlisi crítica dels processos d'ensenyament-aprenentatge. 
 
A cada classe se seguirà un criteri de treball integrador i progressiu, ja que a aquestes 
assignatures no hi ha matèries eliminables sinó acumulables, en funció d'un fi únic que és la 
interpretació en grup d'una obra musical. 
 
Segons les peculiaritats que poden aparèixer en cada grup i el seu procés evolutiu, el temps 
de les classes podrà distribuir-se entre els aspectes següents: 
 

• Tècniques d'estudi dels passatges complicats del repertori proposat. 
 

• Escalfament i afinació. 
 

• Lectura a primera vista d'una obra nova. 
 

• Assaig per seccions del fragment. 
 

• Treball d'afinació, mètrica i pols. 
 

• Treball d' atacs, fraseig, respiracions, articulacions, etc. 
 

• Perfeccionament basant-se en la interpretació i empast d'una obra ja coneguda 
tècnicament. 

 
• Indicacions pertinents en cada obra respecte a l'estètica, història i forma. 
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• Treball de tots aquets aspectes de manera individual, per cordes i en grup. 

 
• Muntatge de les obres proposades al repertori. 

 
• Repàs d'obres ja treballades amb anterioritat, que es consideren rellevants per algún 

aspecte. 
 

• Audició de les obres treballades, en distintes versions, si és possible. 
 

• Protocol del comportament del músic d'orquestra. 
 

• Disciplina del treball orquestral. 
 

• Autoavaluació i coavaluació tècnica i interpretativa. 
 

• Preparació del material necessari per a la classe. 
 

• Preparació d'actuacions públiques. 
 

• Procediments d'avaluació. 
 
 
 

7.- CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

Els criteris generals a seguir: 

 
1. Interès de l’alumne en l’assignatura 

 
2. Actitud front a les orientacions pedagògiques del professor. 

 
3. Regularitat en l’assistència a classe. 

 
4. Evolució de l’aprenentatge al llarg del curs. 

 
En aquest cas, es concreten en: 

 
o Controlar la tècnica instrumental amb la naturalitat i el nivell propi del seu curs. 

 
o Afinar, mesurar i mantenir el pols individualment en les obres treballades. 

 
o Ser capaç de corregir l'afinació durant la interpretació de les obres. 
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o Llegir a primera vista la part de les obres indicades pel director. 
 

o Estudiar a casa les obres del repertori programat. 
 

o Interpretar individualment, per seccions o en grup qualsevol fragment de les obres 
programades durant el curs. 

 
o Ajudar els companys en la seua integració en el grup. 

 
o Desenvolupar l'autocrítica en l'actuació pròpia i aliena. 

 
o Realitzar les indicacions de dinàmica, agògica, tempo, caràcter, repeticions, etc. 

 
o Anotar i realitzar totes les indicacions del director al moment. 

 
o Mantindre en tot moment una postura corporal i una actitud correcta en el faristol. 

 
o Ser puntual en l'assistència als assajos ordinaris, extraordinaris i actuacions públiques 

i col·laborar en els treballs d'utillatge necessaris per a la realització de l'assaig. 
 

o Assistir a classe regularment amb el material i instrumental adequat i en bon estat. 
 

 
● Demostrar una actitud participativa, flexible i disciplinada. 

● Guardar silenci durant els assajos i actuacions. 

 
o Realitzar concerts públics amb les obres assajades. 

 
 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: 
 

- Seguiment individual / grupal de l’alumne/a. 
- Audicions i concerts en que s’avalue a l’alumne/a. 

 
MÍNIMS EXIGIBLES: 

 
- Correcció en l'afinació. 
- Correcció rítmica i de tempo. 
- Correcció en l’articulació, digitació. 
- Qualitat del so d'acord amb el seu curs. 
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ACTITUTS QUE PERJUDIQUEN EL TREBALL ORQUESTRAL: 

 
- Menjar o mastegar aliments a classe (excepte aigua i aquells catalogats com 

a medicaments). 
 

- Parlar en classe (excepte per a realitzar preguntes pertinents al professor). 

 
- Produir sons o sorolls innecessaris. 

 
- Tocar l'instrument sense que el professor ho hagi indicat. 

 
- Cometre errors de forma reiterada per falta d'estudi o d'atenció. 

 
- No apuntar les indicacions de classe. Assistir a classe sense el material 

necessari i en bon estat (instrument, partitures i llapis). 
 

- I totes aquelles actituds que en algun moment puguin afectar el dret dels 
altres alumnes a rebre una formació de qualitat. 

 
PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ DEL CURS: 

 
Com que realitzarem una avaluació continuada, el curs es recuperarà en el moment en 
que es mostre un nivell adequat a l’avaluació. 
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7.- Estratègies metodològiques 
 
Nombre d'alumnes: 25-30 per  classe. 

Classes colectives,  

 
Materials: 
Metrònom 
Faristol 
Pissarra pautada  
Equip de música 
Enregistraments 
Partitures 
CD’s 
Cadires 

 
Espai: 
Aula 
Taula del professor 
Butaca del professor 
 
Temps: 
1 classe d'1 hora de durada per setmana. 
 
 
 
8.-Mesures d´atenció a la diversitat i adaptacions curriculars 
 
El departament realitzarà les adaptacions curriculars a aquells alumnes que les necessiten. 



 

374 

8.- AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES I CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ 
 
L'avaluació de cadascuna de les assignatures de l'Escola Municipal de Música de Morella 
es realitzarà durant tot el curs de forma contínua i dividida en tres "trimestres": 

 
1. D'octubre a nadal. 
2. De gener a pasqua. 
3. Fins a final de curs.  
 

A la finalització de cada “trimestre”, la direcció de l’Escola de Musica Municipal de Morella 
informarà als pares mitjançant un correu electrònic (correu que les famílies especifiquen al 
formalitzar la matricula) on s’enviarà el butlletí de notes per a comprovar els avanços dintre 
de la programació del alumne/a i les faltes d’assistència.  Aquest butlletí de notes l’ompli el 
tutor de l’alumne que serà el professor d’instrument. En el cas que un alumne estiga 
matriculat en varis instruments, el tutor serà el professor d’instrument de banda de música.  
 
En el trimestre 3 a més de la nota de la tercera avaluació apareixerà  la nota de final de curs 
on es valorarà els avanços dintre de la programació i la forma en la qual s'han aconseguit així 
com la promoció o no  de curs dintre de l'itinerari.  

 

 
9.- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 
Dintre de l'Escola Municipal de Música de Morella, el tutor dels alumnes serà el professor 
d’instrument. Aquest tutor serà l'encarregat de fer les  tutories  d'avaluació i  de  entregar 
al director de l´escola els butlletins de les notes i els  informes   a  final  de  curs.  
Si hi ha alumnes que sols realitzen llenguatge musical, el tutor serà el professor de 
llenguatge musical. 
Si hi ha alumnes que reben classes de diferents instruments, el tutor serà el professor de 
l’instrument de banda. 
 
A més per resoldre els problemes que vagen sortint durant el curs el pla d'acció  tutorial 
s'atendrà en dos punts: 
 

1. A les hores d'atenció a pares del director. 
2. Abans o després de les classes del tutor de cada alumne (siga quin siga) 
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10.- LA FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 
 

La formació continuada del professorat es donarà en tres punts diferents, i quedarà 
reflectida posteriorment a la memòria anual de centre: 

 
1- Xarxa de formació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. 
2- Xarxa CEFIRE. 
3- Formació interna o per contractació externa que proporcione l´Ajuntament de 
Morella. 

 
 

11.- CONSIDERACIONS FINALS 
 

En aquest projecte curricular hem volgut reflectir tot allò que fem a la nostra escola, les 
nostres inquietuds, les nostres passions, la nostra forma de fer, de motivar als alumnes 
i de formar-los com a persones i músics globals, ja que la societat d'avui dia ens demana 
persones polifacètiques capaces de treballar en grup i de coordinar-se i ajudar a la resta. 

 
Per tot això creiem que és vital un contacte molt personal dels docents entre ells i amb 
els alumnes, i defensem un pla tutorial cara a cara amb els pares i contínues reunions de 
coordinació per als mestres en les que les experiències dels mestres ens serveixen per   
a   aprendre   uns   dels   altres   per   fer   cada   dia   més   gran   la   nostra escola. 

 
És clar que una escola és una entitat viva que evoluciona tan de pressa com els seus 
individus, per això aquest projecte curricular serà revisat i modificat cada curs per tractar 
de millorar-lo i adaptar-lo a les nostres necessitats presents i futures a mesura que la 
nostra comunitat educativa vaja creixent. 
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