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S’accedirà als estudis de Grau Professional mitjançant una prova d’accés amb una 
ordenació curricular desenvolupada seguint el Decret  25/2008, de 29 de gener,del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

FORMA I PROCÉS DE LA PROVA 
 
La prova d’accés al TERCER CURS   de Grau Professional constarà de dos 
exercicis: 
Un de LLENGUATGE MUSICAL i un altre D’INSTRUMENT.  
Els exercicis seran qualificats de  zero a deu punts i caldrà una qualificació mínima de 
cinc punts en cadascun per a l’establiment de la nota global. La nota global 
s’especificarà en unitats i dècimes. 
 
 
1. Exercici : Llenguatge Musical 
Aquest exercici consistirà en resoldre les qüestions referides a objectius terminals de 
l’assignatura, establerts pel Departament de Llenguatge Musical del Conservatori. 
A l’apartat específic de Llenguatge Musical curs 3r,  s’hi troba una exemplarització 
dels exercicis demanats. 
 
 
2. Exercici: Instrument 
L’exercici d’instrument consistirà en: 
a) Interpretar a vista un fragment musical inèdit senzill de vuit compassos. 
 
b) Interpretar dos estudis i dues obres d’un repertori format per tres estudis i tres obres 
de diferents estils i èpoques. Els tres estudis i dues de les obres seran escollits entre la 
relació establerta pel Conservatori. Una tercera obra serà de lliure elecció per 
l’alumnat. 
 
En començar la prova, l’alumnat haurà de presentar a la comissió avaluadora, per 
triplicat les partitures i el llistat d’estudis i obres escollides. 
Caldrà portar sempre l’acompanyant/s quan les obres a interpretar així ho 
requereixin. 
S'admetran obres de dificultat similar o superior, prèviament aprovades pel 
departament corresponent. 

c)Per a l’especialitat de CANT, l’exercici consistirà en la interpretació quatre 
estudis/obres de diferents estils d’un repertori format per sis estudis/obres, lliurement 
escollides.  
Respondre al qüestionari sobre l’assignatura d’idiomes aplicats al Cant. 

3. Els alumnes d’especialitats no orquestrals (instruments polifònics, instruments 
de la música moderna, flauta de bec, clavicèmbal i cant) podran fer una prova de Cant 
Coral per acreditar que han cursat un mínim de dos cursos d’aquesta assignatura, en 
cas de no fer aquesta prova hauran de cursar l’assignatura de Cant Coral durant dos 
anys acadèmics. 
La prova consistirà en interpretar 2 obres a tres o quatre veus d’un repertori format per 
tres obres d’estils diferents. Caldrà portar els acompanyants necessaris per fer 
aquesta prova. 
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GUITARRA ELÈCTRICA 
 
Estudis 
 
Easy jazz conception     Jim Snidero   Ed. Advance Music 
Basie’s blues 
Shuffing in F 
 
Rhythm & blues     Robben Ford  Ed.Hal Leonard 
Funk blues ex.2 o 3 
Shuffle blues ex.1, 2, 3, 5 o 6 
 
A modern method for guitar Vol.2   William Leavitt  Ed Hal Leonard.  
The wanderer (duet) 
Solo in G 
Solo in D 
 
Melodic rhythms for guitar    William Leavitt  Ed. Hal Leonard 
Study #1 
Study #2A 
Study #5A 
  
 
Obres 
 
Les obres s’interpretaran seguint es següents pautes: 

1. Tocar la melodía del tema. 
2. Tocar un acompanyament lliure. 
3. Tocar un solo improvisat. 
4. Tornar a tocar el tema principal. 

 
 
The New Real Book Vol.1         Ed. Sher music co.  
Autumm leaves      Johnny Mercer 
 
Bossa novas Vol.31        Ed.Aebersold 
Girl from Ipanema     A.C.Jobim 
 
The New Real Book Vol.3         Ed. Sher music co.  
The gentle rain      Bonfá/Dubey 
 
The Standards Real Book     Ed.Sher music co. 
Sweet Georgia Brown  Bernie/Pinkard/Casey 
Lady B good  George Gerswin 
I could write a book  George Gershwin 



 
The genius of Django Reinharrdt      Ed Jewel music P. 
Manoir de mes reves     Django Reinharrdt 
Belleville       Django Reinharrdt 
Tears       Django Reinharrdt 
 
 
 
 
The Latin Real book        Ed.Sher music co. 
Son de la Loma     Miguel Matamoros 
Obsesión       Pedro Flores 
Lágrimas negras     Miguel Matamoros 
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