
 
 

ESPECIALITAT INSTRUMENTS DE PUA 
 
PRIMER CURS 
 
LECTURA A PRIMERA VISTA. 
 
 La prova instrumental A PRIMERA VISTA té com a objectiu valorar el nivell 
IMPROVISATIU i  artístic dels aspirants.  
 
CONTINGUTS 
 

 •Extensió: Aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).  
• Relaxació i bona posició corporal.  

 •Tonalitats fins a 3 alteracions (Majors i menors).  
 •Compassos: 4/4, 2/4, 3/4, 3/8, 6/8. • Figures rítmiques de nota i silenci: rodona, 

blanca, negra, corxera, semicorxera, i els seus respectius puntets. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 •Executar de forma correcta i a primera vista les propostes de fragments 
musicals.  

 Mostrar fidelitat en la interpretació de tots els elements que configura la 
partitura. 

 •Desenvolupar una tècnica apropiada amb el proporcionat esforç muscular i 
l’adequada relaxació. 

 
PROBA INSTRUMENTAL: 
 
Interpretació en l'instrument de l'especialitat a la qual s'opte, de tres obres. Per a 
la realització d'aquesta prova, el candidat presentarà un repertori de cinc obres 
pertanyents a diferents estils, de les quals dos seran estudis, i triarà lliurement 
una d'elles per a la seua interpretació, escollint el tribunal les altres dues que 
hauran d'interpretar-se en la prova. El tribunal podrà escoltar total o parcialment 
les obres. 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 

 Consciència musical. Expressió, frasege, consciència tonal, sentit formal, 
sentit de l'estil musical i 

 capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.  
 Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de 

tempo, notes, ritmes, frasege, articulació, dinàmiques i silencis.  
 Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.  
 Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques 

compreses en les obres interpretades. Digitación.  
 Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col•locació i 

projecció del so. Gamma dinàmica. 
 



 
 
 
OBRES ORIENTATIVES 
 
Bandurria: 
 

 -“20 Pequeños Preludios” ( nº 5) PEDRO CHAMORRO  
 -“20 Pequeños Preludios” ( nº 7) PEDRO CHAMORO 
 -Método Elemental, Op. 115 (Ed. Boileau) FELIX DE SANTOS 
 (Los estudios de alzapúa en 2:1, nº 27, 29, 31, 32 y 33)  
 -Método Elemental, Op. 115 (Ed. Boileau) FELIX DE SANTOS  
 (Los estudios de alzapúa en 2:2, nº 28 y 34)  
 -Escuela del Trémolo, Op, 5 (Ed. Boileau) FELIX DE SANTOS  
 (Estudios en primera posición)  
 -Método de Bandurria (2º año) MANUEL GRANDIO 
 (Estudios 16,17,18,19 y 20)  
 -Colección "Manuel Grandío" (Ed. Alpuerto) MANUEL GRANDÍO  
 (Bourre de J.S. Bach. Diferencias de L.de Narváez. Preludio y Allegro de 

S. De Murcia)  
 -"15 temas españoles" (nº 5 y 6 ) PEDRO CHAMORRO 
 Serenata (De la Opera “Don Juan”) W.A. MOZART  
 (Haus Musik Trekel)  
 -"Sonatina en Do m" L.V. BEETHOVEN  

 

Mandolina: 
 

 -Evergreens KLAUS SCHINDLER 
 -Infremden Ländern HERBERT DIETZE 
 -Schule für Mandoline II RAFFAELE CALACE  
 (Estudio nº 88, 93)  
 -Burlesken MARCO STRAUB 
 -Technische Studien für Mandoline MARGA WILDEN-HÜSGEN  
 (Preludios nº 1, 2, 3, 4 y 5 de Pietro Denis) 
 -Serenata (De la Opera “Don Juan”) W.A. MOZART 
 -Sonatina en Do m L. V. BEETHOVEN  

 


