
 

 
PROVA D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA 
 

ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESERA 
 
PRIMER CURS 
 
 
Lectura a primera vista: 
 

 Longitud: de 30 a 60 compassos. 
 Tonalitats: majori menor fins a tres alteracions. 
 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 
 Àmbit del registre: tot el de l’instrument. 
 Figures:Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els 

seus respectius silencis. Punts, síncopes, tresets, notes a contratemps, 
calderó i notes d’adorn. 

 Agògica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando. 
 Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents. 
 Dinàmica: Piano, fort, mf. fp. Crescendo, diminuendo. 

 
Prova de capacitat auditiva i de coneixementsteoricopràctics del 
llenguatge musical. 

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, 
canvis de to i mode. 

b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i 
dobles. Tresets, sextets, canvis de compàs i rítmica etc…… 
 

Interpretació d’una obra 

Estudi o fragment elegit per el tribunal de una llista de tres, presentada per el 
alumne/a (podrà ser de memòria o no, es valorarà més si s’interpreta de 
memòria). 
 

 Longitudper obra; mínim 45 compassos. 
 Tonalitats:totes. 
 Àmbit de registre:tot. 
 Dinàmica:totes. 
 Agògiques: totes. 
 Formes: Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, 

variacions.. 
 Articulació:Picat, lligat, picat-lligat,stacatto, sforzando, notes d’adorn, 

appoggiatures, i trinats. 
 
L’intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte 
preparades al tribunal. 
 
 
 



 

 
 
Obres recomanades: 

 

 Sonata en FaM. Op17………………………………..Beethoven 

 El xicotet negre………………………………………..Debussy 

 Sonata en FaM. ……………………………………....Donizetti 

 Berceuse ………………………………………………Fauré 

 Siciliana op.78………………………………………....Fauré 

 Sonata en FaM………………………………………..Telemann 

 Sonata en Fam………………………………………..Telemann 

 Meditation de Thais …………………………………..Massenet 

 Ariette de “Quasi fan tutte” …………………………..Mozart 

 Sonata en Si m ………………………………………..Quantz 

 Sonata en Sol M ………………………………………Telemann 

 Sonata en Do M ……………………………………….Vivaldi 

 Andante en DoM……………………………………….Mozart 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de 
l’execució instrumental 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els 
aspectes tècnics. 

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores 
de l’instrument. 

4. Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori. 
5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la 

improvisació 
6. Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup. 
7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de 

l’estil corresponent 
8. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels 

marges de flexibilitat que permeten el text musical 
9. Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes 

tècnics i interpretatius.  
10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat 

comunicativa i qualitat artística. 
 
 
 
 



 

 
 

ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESERA 
 
SEGON CURS 
 
Lectura a primera vista: 
 

 Longitud: de 30 a 60 compassos. 
 Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions. 
 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2 
 Àmbit del registre: tot el de l’instrument. 
 Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els 

seus respectius silencis. Punts, síncopes, tresets, notes a contratemps, 
calderó i notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets 

 Agògica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando. 
 Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents. 
 Dinàmica: Piano, fort, mf. fp. Crescendo, diminuendo. 

 
Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del 
llenguatge musical. 

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, 
canvis de to i mode. 

b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i 
dobles. Tresets, sextets, canvis de compàs i rítmica etc…… 
 

Interpretació d’una obra 

Estudi o fragment elegit per el tribunal de una llista de tres, presentada per el 
alumne/a (podrà ser de memòria o no, es valorarà més si s’interpreta de 
memòria). 
 

 Longitudper obra; mínim 45 compassos. 
 Tonalitats:totes. 
 Àmbit de registre:tot. 
 Dinàmica:totes. 
 Agògiques: totes. 
 Formes: Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, 

variacions i altres similars. 
 Articulació: Picat, lligat, picat-lligat,stacatto, sforzando, notes d’adorn, 

appoggiatures, i trinats. 
 
L’intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte 
preparades al tribunal. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Obres recomanades: 

 

 Sonata en FaM. Op17………………………………….Beethoven 

 El xicotet negre………………………………………….Debussy 

 Sonata en FaM. ………………………………………...Donizetti 

 Berceuse ………………………………………………...Fauré 

 Siciliana op.78…………………………………………...Fauré 

 Sonata en FaM………………………………………….Telemann 

 Meditation de Tais ……………………………………...Massenet 

 Ariette de “Quasi fan tutte” …………………………….Mozart 

 Sonata en Si m ………………………………………....Quantz 

 Sonata en Sol M ………………………………………..Telemann 

 Sonata en Do M ………………………………………...Vivaldi 

 Andante en DoM…………………………………………Mozart 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de 
l’execució instrumental 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els 
aspectes tècnics. 

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores 
de l’instrument. 

4. Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori. 
5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la 

improvisació 
6. Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup. 
7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de 

l’estil corresponent 
8. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels 

marges de flexibilitat que permeten el text musical 
9. Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes 

tècnics i interpretatius.  
10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat 

comunicativa i qualitat artística. 
 
 
 
 
 



 

 
 

ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESERA 
 
TERCER CURS 
 
Lectura a primera vista: 
 

 Longitud: de 30 a 60 compassos. 
 Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions.(natural, harmònica i 

melòdica) 
 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2 
 Àmbit del registre: tot el de l’instrument. 
 Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els 

seus respectius silencis. Punts, síncopes, tresets, notes a contratemps, 
calderó i notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets 

 Agògica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando. 
 Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents. 
 Dinàmica: Piano, fort, mf. fp. Crescendo, diminuendo. 

 
Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del 
llenguatge musical. 

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, 
canvis de to i mode. 

b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i 
dobles. Tresets, sextets, canvis de compàs i rítmica. 
 

Interpretació d’una obra 

Estudi o fragment elegit per el tribunal de una llista de tres, presentada per el 
alumne/a (podrà ser de memòria o no, es valorarà més si s’interpreta de 
memòria). 
 

 Longitudper obra; mínim 45 compassos. 
 Tonalitats:totes. 
 Àmbit de registre:tot. 
 Dinàmica:totes. 
 Agògiques: totes. 
 Formes: Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, 

variacions i altres similars. 
 Articulació: Picat, lligat, picat-lligat,stacatto, sforzando, notes d’adorn, 

appoggiatures, i trinats. 
 
L’intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte 
preparades al tribunal. 
 
 
 
 



 

 
 
Obres recomanades: 

 

 Sonates núm. II, III, IV………………………………………Bach 

 Sonata en SolMop.I núm. 5 ………………………………Haendel 

 Fantasia a triar ……………………………………........…..Vivaldi 

 Concert en SolM……………………………….......……….Gluk 

 Sonata en Si b M. ………………………………....……….Beethoven 

 Concierrto en Sol M ………………………………....…….Stamitz 

 Concert en Sol M…………………………………........…..Quantz 

 Ària Antiga …………………………………………............Rodrigo 

 Obra a triar ………………………………………..........….Kuhlau 

 Romances…………………………………………….....…Schumann 

 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de 
l’execució instrumental 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els 
aspectes tècnics. 

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores 
de l’instrument. 

4. Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori. 
5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la 

improvisació 
6. Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup. 
7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de 

l’estil corresponent 
8. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels 

marges de flexibilitat que permeten el text musical 
9. Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes 

tècnics i interpretatius.  
10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat 

comunicativa i qualitat artística. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESERA 
 
QUART CURS 
 
Lectura a primera vista: 
 

 Longitud: de 30 a 60 compassos. 
 Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions.(natural, harmònica i 

melòdica) 
 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2 
 Àmbit del registre: tot el de l’instrument. 
 Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els 

seus respectius silencis. Punts, síncopes, tresets, notes a contratemps, 
calderó i notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets. 

 Agògica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando. 
 Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents. 
 Dinàmica: Piano, fort, mf. fp. Crescendo, diminuendo. 

 
Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del 
llenguatge musical. 

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, 
canvis de to i mode. 

b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i 
dobles. Tresets, sextets, canvis de compàs i rítmica. 

 
Interpretació d’una obra 

Estudi o fragment elegit per el tribunal de una llista de tres, presentada per el 
alumne/a (podrà ser de memòria o no, es valorarà més si s’interpreta de 
memòria). 
 

 Longitudper obra; mínim 45 compassos. 
 Tonalitats:totes. 
 Àmbit de registre:tot. 
 Dinàmica:totes. 
 Agògiques: totes. 
 Formes: Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, 

variacions i altres similars. 
 Articulació: Picat, lligat, picat-lligat,stacatto, sforzando, notes d’adorn, 

appoggiatures, i trinats. 
 
L’intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte 
preparades al tribunal. 
 
 
 
 



 

 
 
Obres recomanades: 

 

 Sonates núm. II, III, IV………………………………………Bach 

 Sonata en SolMop.I núm. 5 …………………………….…Haendel 

 Fantasia a triar ………………………………………...........Vivaldi 

 Concert en SolM……………………………………….........Gluk 

 Sonata en Si b M. …………………………………….........Beethoven 

 Concierrto en Sol M …………………………………......…Stamitz 

 Concert en Sol M…………………………………..........….Quantz 

 Ària Antiga ……………………………………..........………Rodrigo 

 Obra a triar ……………………………………..........……...Kuhlau 

 Romances…………………………………………......…….Schumann 

 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de 
l’execució instrumental 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els 
aspectes tècnics. 

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores 
de l’instrument. 

4. Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori. 
5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la 

improvisació 
6. Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup. 
7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de 

l’estil corresponent 
8. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels 

marges de flexibilitat que permeten el text musical 
9. Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes 

tècnics i interpretatius.  
10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat 

comunicativa i qualitat artística. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESERA 
 
CINQUÉ CURS 
 
Lectura a primera vista: 
 

 Longitud: de 30 a 60 compassos. 
 Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions.(natural, harmònica i 

melòdica) 
 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2 
 Àmbit del registre: tot el de l’instrument. 
 Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els 

seus respectius silencis. Punts, sincopes regulars i irregulars, tresets, 
notes a contratemps, calderó i notes d’adorn, appoggiatures, mordents, 
trinats, grupets. 

 Agògica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando. 
 Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents. 
 Dinàmica: Piano, fort, mf. fp. Crescendo, diminuendo. 

 
Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del 
llenguatge musical. 

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, 
canvis de to i mode. 

b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i 
dobles. Tresets, sextets, canvis de compàs i rítmica. 

 
Interpretació d’una obra 

Estudi o fragment elegit per el tribunal de una llista de tres, presentada per el 
alumne/a (podrà ser de memòria o no, es valorarà més si s’interpreta de 
memòria). 
 

 Longitudper obra; mínim 45 compassos. 
 Tonalitats:totes. 
 Àmbit de registre:tot. 
 Dinàmica:totes. 
 Agògiques: totes. 
 Formes: Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, 

variacions i altres similars. 
 Articulació: Picat, lligat, picat-lligat,stacatto, sforzando, notes d’adorn, 

appoggiatures, i trinats. 
 
L’intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte 
preparades al tribunal. 
 
 
 



 

 
 
Obres recomanades: 
 

 Sonates: I, V, VI. ……………………………………...J.S.Bach 

 Fantasies ……………………………………………...Telemann 

 Concert en Sol M ……………………………......…...Stamiyz 

 Fantasia concertant AV11……………………….......A.Valero 

 Syrinx………………………………………………..…Debussy 

 Concert a triar …………………………………..........Devienne 

 Partita ……………………………………………....….J.S. Bach 

 Concert en Re M. ……………………………….........Haydn 

 Concert en Sol M ……………………………….........Quantz 

 Concert en Sol M ……………………………….........Mozart 

 Fantasia op. 82……………………………………......Faure 

 Fantasia Pastoral Hongaresa ……………………....Doppler 

 Sonatina Jovenivola……………………………........Balnquer 

 
Les llistes queden obertes a qualsevol obra o estudi del mateix nivell o superior 
a les recomanades en este programa. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de 
l’execució instrumental 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els 
aspectes tècnics. 

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores 
de l’instrument. 

4. Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori. 
5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la 

improvisació 
6. Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup. 
7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de 

l’estil corresponent 
8. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels 

marges de flexibilitat que permeten el text musical 
9. Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes 

tècnics i interpretatius.  
10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat 

comunicativa i qualitat artística. 
 
 



 

 
 

ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESERA 
SISÉ CURS 
 
Lectura a primera vista: 
 

 Longitud: de 30 a 60 compassos. 
 Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions.(natural, harmònica i 

melòdica). 
 Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, amb possibilitat de 

canvis de compàs 
 Àmbit del registre: tot el de l’instrument. 
 Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els 

seus respectius silencis. Punts, sincopes regulars i irregulars, tresets, 
notes a contratemps, calderó i notes d’adorn, appoggiatures, mordents, 
trinats, grupets. 

 Agògica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando. 
 Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, doble picat, martellato, sforfando, 

stacatto, accents. 
 Dinàmica: Piano, fort, mf. fp. Crescendo, diminuendo. 

 
Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del 
llenguatge musical. 

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, 
canvis de to i mode. 

b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i 
dobles. Tresets, sextets, canvis de compàs i rítmica. 

 
Es presentarà major atenció a l’afinació, fraseig, forma d’expressió i vibrato. 
 
Interpretació d’una obra 

Estudi o fragment elegit per el tribunal de una llista de tres, presentada per el 
alumne/a (podrà ser de memòria o no, es valorarà més si s’interpreta de 
memòria). 
 

 Longitudper obra; mínim 45 compassos. 
 Tonalitats:totes. 
 Àmbit de registre:tot. 
 Dinàmica:totes. 
 Agògiques: totes. 
 Formes: Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, 

variacions i altres similars. 
 Articulació: Picat, lligat, picat-lligat,stacatto, sforzando, notes d’adorn, 

appoggiatures, i trinats, doble picat,martellato... 
 
L’intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte 
preparades al tribunal. 



 

 
 
Obres recomanades: 
 

 Sonates: I, V, VI. ……………………………......……….J.S.Bach 

 Fantasies ………………………………….....…………..Telemann 

 Concert en Sol M ……………………………............….Stamitz 

 Fantasia concertant AV11…………………..........…….A.Valero 

 Syrinx…………………………………………………......Debussy 

 Concert a triar …………………………….............…….Devienne 

 Partita ………………………………………………........J.S. Bach 

 Concert en Re M. ………………………………............Haydn 

 Concert en Sol M ………………………………............Quantz 

 Concert en Sol M ………………………………............Mozart 

 Fantasia op. 82…………………………………….........Faure 

 Fantasia Pastoral Hongaresa ……………………........Doppler 

 Sonatina Jovenivola……………………………............Balnquer 

 
Les llistes queden obertes a qualsevol obra o estudi del mateix nivell o superior 
a les recomanades en este programa. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de 
l’execució instrumental 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els 
aspectes tècnics. 

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores 
de l’instrument. 

4. Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori. 
5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la 

improvisació 
6. Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup. 
7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de 

l’estil corresponent 
8. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels 

marges de flexibilitat que permeten el text musical 
9. Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes 

tècnics i interpretatius.  
10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat 

comunicativa i qualitat artística. 


