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PROBAS DE ACCESO  

 

 Proba de acceso a 1º de grao elemental L.O.E.  

  

Segundo o disposto no decreto 198/2007 do 27 de setembro (polo que se establece a 
ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música e se regula a 
proba de acceso), o procedemento de acceso ao primeiro curso de grao elemental atenderá 
exclusivamente á avaliación das aptitudes musicais dos interesados e á idade idónea para 
iniciar os seus estudos nas especialidades instrumentais.  

  

Para avaliar as aptitudes musicais teranse en conta, cando menos, os seguintes aspectos:  

  

Exercicios para valorar a aptitude rítmica  

 Consistirá no seguinte:  

 O alumno/a marcará con palmas o pulso dunha peza interpretada por un membro do 
tribunal ou gravada.  

 O alumno/a imitará por medio de palmas ou cun instrumento de pequena percusión, varios  

 ritmos sinxelos propostos por un membro do tribunal.  

  

Exercicio para valorar a aptitude auditiva  e vocal  

 Consistirá no seguinte:  

 Un profesor do tribunal realizará un pequeno fragmento melódico (coa voz ou co teclado) 
para que o alumno o imite coa súa voz.  

 Propoñer o alumno que interprete unha canción ou fragmento dunha peza que coñeza (do 
colexio ou dos xogos).  

  

Exercicio para valorar a aptitude psicomotriz  

 Consistirá no seguinte:  

 Propoñer ao alumno que marque cos pés o acento dunha peza mentres efectúa coas mans o 
pulso da mesma.  

 Un membro do tribunal efectuará un ritmo un pouco máis elaborado con percusión corporal 
combinada (incluíndo pés, pernas, palmas e chasquidos) para que sexa imitado polo 
alumno/a.  
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 Proba de acceso a 2º de grao elemental L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os  

coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol en segunda liña, que conteña 
figuras ata a semicorchea.  

 

 Lectura entoada, con piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de catro compases sen alteracións, con figuras ata a corchea.  

  

 Contidos da proba teórica:  

- Pentagrama, clave, líñas divisorias e normas de escritura.   

- Figura ata a semicorchea e os seus respectivos silencios.  

- Clasificación de intervalos segundo sexan: ascendentes, descendentes, conxuntos, 
disxuntos, melódicos, harmónicos, simples, compostos e segundo sexan numericamente 
dende o unisono ata a oitava.   

- Matíces dinámicos: p, mp, mf, f. (Dinámica).  

- Tempo: Andante, lento. (Agóxica).  

- Anacruse, ligadura de prolongación, puntilla, síncopa.  

- Saber completar os compases de 2/4, 3/4, 4/4.  

- Reguladores.  

- Notas a contratempo.  

- Escala de Do e tons e semitons da escala.  

                                                                        

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos  para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase  ao disposto no especificado decreto 198/2007 do 27 de setembro, polo 
que se regula a proba de acceso ao grao elemental das ensinanzas de música.  
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 Proba de acceso a 3º de grao elemental L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os  

coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol en segunda liña e Fa en cuarta liña.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de dúas alteracións na armadura. con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de catro compases.  

  

 Contidos da proba teórica:  

- Armadura e alteracións (propias, accidentais e de precaución).  

- Coñecer e saber completar os compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, e 3/8, con figuras e silencios 
dende a redonda ata a semicorchea, e saber o significado de numerador e denominador.  

- Graos da escala.  

- Tempo relativo a velocidade (agóxica).  

- Carácter e expresión musical.  

- Tresillo e dosillo.  

- Signos de repetición.    

- Tonalidade e modalidade.   

- Equivalencias pulso = pulso. 

- Coñecemento e lectura da clave de Fa en 4ª liña. 

- Repaso dos contidos teóricos do 1º curso de elemental.  

 

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos  para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase  ao disposto no especificado decreto 198/2007 do 27 de setembro, polo 
que se regula a proba de acceso ao grao elemental das ensinanzas de música.  
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 Proba de acceso a 4º de grao elemental L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os  

coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol en segunda liña e Fa en cuarta liña, 
que conteña formulas rítmicas de dosillo e tresillo, en compás simple ou composto con 
equivalencias de pulso = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de tres alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de catro compases.  

  

 Contidos da proba teórica:  

- Coñecer e saber completar os compases de 3/8, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8 e 2/2 con 
figuras e silencios dende a redonda ata a semicorchea, e saber o significado de numerador 
e denominador.  

- Saber clasificar e invertir intervalos simple e compostos, xustos, maiores, menores, 
aumentados e diminuídos.  

- Saber formar unha escala maior ou menor, poñendo o nome para as escalas menores, 
saberse os relativos das mesmas.  

- Articulación e acentuación.  

- Graos da escala (tonais e modais).  

- Grupos de valoración especial (tresillo, dosillo, cuatrillo, cinquillo e seisillo).  

- Equivalencias.  

- Enharmonías.  

- Táboa de tonalidades e nº de alteracións.   

- Repaso dos contidos correspondentes ao 1º e 2º cursos do grao elemental.  

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase  ao disposto no especificado decreto 198/2007 do 27 de setembro, polo 
que se regula a proba de acceso ao grao elemental das ensinanzas de música.  
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  Proba de acceso a 1º curso de grao profesional L.O.E. 

 

O exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol e segunda liña e Fa en cuarta liña, 
que conteña formulas rítmicas de dosillo e tresillo, en compás simple ou composto ou dispar 
con equivalencias de pulso = pulso, pulso = compás e compás = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de catro alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de 8 compases cun máximo de dúas alteracións na armadura.  

  

 Proba teórica:  

- Coñecer e saber completar os compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 5/8, 7/8, 8/8, 
2/8, 3/8, 4/8, 2/2, 3/2 e 4/2 con figuras e silencios dende a redonda ata a semicorchea e 
saber o significado do numerador e denominador de cada un deles.  

- Saber clasificar e invertir intervalos xustos, maiores, menores, aumentados e diminuídos.  

- Saber formar unha escala maior ou menor, e os relativos das mesmas.  

- Tempos (Agóxica) e modificacións. Dinámica e matiz.  

- Os catro tipos de escalas diatónicas maiores e menores.   

- Tonalidade, modalidade e graos da escala.  

- Tonalidades veciñas. 

- Consoancias e disoancias. 

- Acordes maiores, menores, aumentados e diminuídos.  

- Equivalencias.  

- Enharmonías.  

- Repaso dos contidos teóricos do grao elemental.  

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora e media, tempo que si o tribunal o cree conveniente o poderá 
ampliar.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase ao establecido na orde do 28 de xullo de 2008  pola que se regulan as 
probas de acceso ao grao profesional das ensinanzas de música dispostas no decreto 
203/2007 do 27 de setembro.  
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 Proba de acceso a 2º curso de grao profesional L.O.E. 

 

O exercicio teórico-prácticos para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol e segunda liña e Fa en cuarta liña, e 
clave de Do en terceira liña, en compás simple ou composto ou dispar con equivalencias de 
pulso = pulso, pulso = compás e compás = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de catro alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de 8 compases cun máximo de dúas alteracións na armadura.    

  

 Proba teórica:  

- Coñecer calquera tipo de compás.  

- Saber clasificar e invertir intervalos xustos, maiores, menores, aumentados e diminuídos.  

- Transporte escrito.  

- Tríadas e as súas inversións.  

- Clasificación dos modelos rítmicos en función do seu comezo e final.  

- Os catro tipos de escalas diatónicas maiores e menores.   

- Tonalidade, modalidade e graos da escala.  

- Equivalencias e enharmonías.  

- Clasificación das voces e dos instrumentos. 

- Polimetría e polirritmia. 

- Coñecemento e práctica de todas as claves. 

- Repaso dos contidos teóricos do grao elemental e de 1º de grao profesional.   

 

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora e media, tempo que si o tribunal o cree conveniente o poderá 
ampliar.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase ao establecido na orde do 28 de xullo de 2008  pola que se regulan as 
probas de acceso ao grao profesional das ensinanzas de música dispostas no decreto 
203/2007 do 27 de setembro.  
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  Proba de acceso a 3º curso de grao profesional L.O.E. 

 

Exercicios teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos da linguaxe musical, consistirá no seguinte:  

  

 Lectura a primeira vista dun fragmento en clave de Sol e segunda liña e Fa en cuarta liña 
en compás simple ou composto ou dispar con equivalencias de pulso = pulso, pulso = compás 
e compás = pulso.  

  

 Lectura entoada nunha tonalidade que non exceda de catro alteracións na armadura, con 
piano e sen dobrar a melodía.  

  

 Ditado melódico de 8 compases cun máximo de dúas alteracións na armadura.  

  

 Proba teórica:                                        

- Coñecer calquera tipo de compás  

- Saber clasificar e invertir intervalos xustos, maiores, menores, aumentados e diminuídos.   

- Transporte escrito.  

- Tríadas, acorde de 7ª de dominante e as súas inversións.  

- Cadencias.  

- Os catro tipos de escalas diatónicas maiores e menores.   

- Tonalidade, modalidade e graos da escala.  

- Equivalencias e enharmonías  

- Repaso dos contidos do grao elemental e 1º e 2º de grao profesional.  

  

Para os exercicios de repentización rítmica e melódica o examinado disporá de cinco 
minutos para preparalos.  

  

Os exercicios de teoría e ditado, realizaranse nunha única sesión conxunta, e terá unha 
duración máxima dunha hora e media, tempo que si o tribunal o cree conveniente o poderá 
ampliar.   

  

No que se refire á data das probas, número máximo de convocatorias, puntuacións e demais 
aspectos, atenderase ao establecido na orde do 28 de xullo de 2008  pola que se regulan as 
probas de acceso ao grao profesional das ensinanzas de música dispostas no decreto 
203/2007 do 27 de setembro. 
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 Proba de acceso ao 4º, 5º e 6º curso de grao profesional L.O.E. 

 

En materia de linguaxe musical será a mesma que a da proba de acceso a 3º de grao 
profesional e o resto de materias que correspondan segundo o curso ao que se accede.  

  

 


