
 
 

PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS 
 

HARMONIA 
 

CINQUÈ CURS 
 
 
I- LA MODULACIÓ 
 
1.- Concepte i finalitat 
2.- Classes de modulació.  
3.- Tons relatius, veïns i llunyans.  
4.- Acords comuns entre tonalitats veïnes.  
5.- Les notes característiques.  
6.- Pràctica de la modulació entre tonalitats veïnes i relatives per candi de funció 

tonal dels acords que serveixen d’enllaç entre les dos tonalitats.  
7.- La quarta i sexta com ha elements modulants.  
8.- Marxes progressives modulants.  
9.- Les falses relacions.  
 
 
II- ELS ACORDS CUATRÍADES O SETENA 
 
1.- Els Acords de 7ª diatòniques ( de prolongació):  
a) La seua constitució en estat fonamental e inversions.  
b) Xifrat 
c) Preparació i resolució.  
d)  Marxes progressives.  
e) Resolucions excepcionals.  
 
2.- L’acord de 7ª sensible dels modes major i menor:  
a) La seua constitució en estat fonamental e inversions.  
b) Xifrat.  
c) Preparació i resolució.  
  
3.- Cadències:   
a) Noves consideracions sobre les cadències.  
b) La 7ª diatònica del II grau: la seua funció cadencial (subdominant amb 6ª afegida). 
 
4.- Modulacions:  
a) Ampliació de les modulacions amb els acords de 7ª.  
 
5.- Acords alterats de quatre sons. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
III- ACORDS DE QUINÁIDA O DE NOVENA 
 
1.- Antecedents:  
a) Constitució i classificació.  
 
2.- Acord de 9ª de dominant:   
a) La seua constitució en estat fonamental e inversions.  
b) Xifrat.  
c) Disposició de l’acord en estat fonamental e inversions.  
d) Supressions.  
e) Preparació i resolució. Resolucions excepcionals.  
 
3.- Supressió de la fonamental en l’acord de 9ª:  
a) Nou estudi de l’acord de 7ª sobre sensible.  
 
 4.- Els acords de 9ª diatòniques:  
a) La seua constitució en cadascun dels graus de l’escala i estudi de les 
característiques especials de cada acord.  
b) Xifrat.  
c) Progressions untòniques i modulants.  
 
5.- Acords alterats de cinc sons.  
 
IV- ADORS MELÒDICS 
1.- Notes de pas:   
a) Definició i particularitats.  
b) Normes per al bon ús.  
c) Utilització per a la modulació.  
 
2.- Notes de floreig o bordadora:  
a) Definició i particularitats.  
b) Normes per al bon ús.  
 
3.- Appoggiatura :   
 a) Definició i particularitats.  
b) Normes per al bon ús, tant de la superior com de la inferior.  
c) Appoggiatures irregulars.  
 
4.- Anticipada i escapada:  
a) Definició i particularitats.  
b) Normes per al bon ús.  
5.- Adorn d’adorn melòdics.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EXERCICIS: Després de l’estudi de cada matèria, l’alumne la practicarà realitzant 
B.D. xifrats i sense xifrar, C.D. i fragments d’invenció pròpia.  
 
LES PROVES CONSISTIRAN: 
 
1. Realització d’un baix xifrat o l`harmonització d´un tiple, adecuat al nivell de segon 
curs de l´assignatura d´harmonia d´ensenyances professionals de música. 
 
2. Prova d´audició guiada, on láspirant realitze una análisi harmónica d´un exercici 
proposat pel tribunal, adequat al nivell de segon curs de l´assignatura d´harmonia 
d´ensenyances professionals de música. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1. Comprovar el domini de la mecànica d’encadenament d’acords i la seua aplicació a 
una realització cuidada i interessant des del punt de vista musical. 
 
2. Comprovar l’habilitat auditiva  a través de la identificació dels diversos 
tipus d’acords estudiats, en estat fonamental i en les seues Inversions dins dels 
elements formals bàsics (cadències, progressions, etc.)a d´harmonia 
d´ensenyances professionals de música. 
 


