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PROBAS DE ACCESO  

 

 PROBA DE ACCESO A 5º CURSO GRAO PROFESIONAL DE REPENTIZACIÓN 
E ACOMPAÑAMENTO DE ACORDEÓN 

 

CONTIDOS DA PROBA 

Consistirá na realización de 4 exercicios teórico-prácticos: 

 Unha proba de lectura á vista do nivel apropiado. 

 Unha proba de baixo cifrado do nivel adecuado. 

 Unha proba de improvisación nos graos traballados. 

 Unha análise harmónica dunha partitura adecuada ao nivel. 

 

VALORACIÓN DA PROBA 

A cualificación global da proba será unha puntuación de 1 a 10; esta puntuación fará media 
(co valor dun 60%) coa nota acadada na proba de Linguaxe Musical, a de Harmonía, a de 
Conxunto, a de Informática (cun 40%), e facéndose dita ponderación se ambas notas son 
superiores a 5. 

A proba será xulgada por un tribunal integrado por un profesor de cada unha das materias 
teórico-prácticas e dous profesores, un da especialidade e outro elixido pola xefatura. 

O conservatorio publicará convenientemente nos taboleiros informativos as diferentes 
convocatorias (día, hora, tribunal, etc.) dos aspirantes que deban efectuar a proba. 

Unha vez rematada a proba de acceso se levantará a correspondente acta por tribunal, 
asinada por tódolos membros do mesmo. A dirección do centro procederá , en reunión 
conxunta cos presidentes dos tribunais, á adxudicación das prazas ofertadas entre aqueles 
aspirantes que obtiveran un mínimo de cinco puntos na proba. A dirección do centro 
publicará os listados correspondentes dos aspirantes ordenados por especialidade e 
puntuación. A adxudicación de prazas non será firme en tanto non se formalice a matrícula. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 REPENTIZACIÓN 

 Repentizar con soltura unha partitura dun nivel de dificultade de 2º de Acordeón de Grao 
Elemental como solista ou acompañante. 

 Chegar a través do análise á estrutura harmónica interna dunha partitura sinxela para 
Acordeón. 

 Ler harmonicamente de forma correcta un fragmento corto para Acordeón, previo análise da 
súa estrutura harmónica. Para chegar a esta lectura harmónica, o alumnado deberá aprender 
a eliminar na partitura todo aquilo que non sexa esencial dende o punto de vista desas 
estruturas. 

 Ler de forma correcta e con soltura fragmentos a 2 voces en combinacións de claves. 

 

 TRANSPOSICIÓN 

 Transportar correctamente e con soltura empregando a técnica tradicional e por 
transposición harmónica de pezas propias do Acordeón. 
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 CIFRADOS 

 Realizar correctamente unha estrutura de 4 ou 8 compases, semicadencial, de cadencia 
auténtica, de cadencia plagal ou rota, empregando acordes triadas en Estado Fundamental e 
1ª inversión. 

 Realizar correctamente baixos cifrados de tipo harmónico, barroco ou americano dunha 
dificultade elemental, incluíndo acordes triadas en Estado Fundamental e 1ª inversión. 

 Acompañar con soltura pezas con baixo cifrado. 

 

 IMPROVISACIÓN 

 Improvisar con soltura a partir de estruturas harmónicas de 4 ou 8 compases, formadas 
polas tres funcións principais (SD, D, T) utilizando diferentes formulacións rítmicas. 

 Superpoñer correctamente a unha estrutura harmónica de 4 ou 8 compases dunha estrutura 
melódica de acordo cos principios xerais de pregunta- resposta. 

 Realizar, cun ritmo básico, dos acordes sinalados na partitura dunha canción de música 
lixeira, na que so aparezan a melodía e ol cifrado americano. 

 Realizar acompañamentos improvisados a melodías de distinto estilo, empregando acordes 
sobre os graos principais SD-D-T. 

 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

A cualificación será: 

 Lectura á vista: 30% 

 Baixo cifrado: 30% 

 Improvisación: 20% 

 Análise harmónica dunha partitura: 20% 

En cada un dos apartados será necesario obter un mínimo de 5 en cada proba. 

A cualificación global da proba será unha puntuación de 1 a 10, e aplícanse os criterios de 
avaliación propios deste curso. 
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 PROBA DE ACCESO A 6º CURSO GRAO PROFESIONAL DE REPENTIZACIÓN 
E ACOMPAÑAMENTO DE ACORDEÓN 

 

CONTIDOS DA PROBA 

Consistirá na realización de 4 exercicios teórico-prácticos: 

 Unha proba de lectura á vista do nivel apropiado. 

 Unha proba de baixo cifrado do nivel adecuado. 

 Unha proba de improvisación nos graos traballados. 

 Unha análise harmónica dunha partitura adecuada ao nivel. 

 

VALORACIÓN DA PROBA 

A cualificación global da proba será unha puntuación de 1 a 10; esta puntuación fará media 
(co valor dun 60%) coa nota acadada na proba de Linguaxe Musical, a de Harmonía, a de 
Conxunto, a de Informática, a de Historia da Música, a de Acompañamento (cun 40%), e 
facéndose dita ponderación se ambas notas son superiores a 5. 

A proba será xulgada por un tribunal integrado por un profesor de cada unha das materias 
teórico-prácticas e dous profesores, un da especialidade e outro elixido pola xefatura. 

O conservatorio publicará convenientemente nos taboleiros informativos as diferentes 
convocatorias (día, hora, tribunal, etc.) dos aspirantes que deban efectuar a proba. 

Unha vez rematada a proba de acceso se levantará a correspondente acta por tribunal, 
asinada por tódolos membros do mesmo. A dirección do centro procederá , en reunión 
conxunta cos presidentes dos tribunais, á adxudicación das prazas ofertadas entre aqueles 
aspirantes que obtiveran un mínimo de cinco puntos na proba. A dirección do centro 
publicará os listados correspondentes dos aspirantes ordenados por especialidade e 
puntuación. A adxudicación de prazas non será firme en tanto non se formalice a matrícula. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 REPENTIZACIÓN 

 Repentizar con soltura unha partitura dun nivel de dificultade de 3º de Acordeón de Grao 
Elemental como solista ou acompañante. 

 Chegar a través da análise á estrutura harmónica interna dunha partitura sencilla para 
Acordeón. 

 Ler harmonicamente de forma correcta un fragmento curto para Acordeón, previo análise 
da súa estrutura harmónica. Para chegar a esta lectura harmónica, o alumnado deberá 
aprender a eliminar na partitura todo aquilo que non sexa esencial dende o punto de vista 
desas estruturas. 

 Ler de forma correcta e con soltura fragmentos a 2 ou 3 voces en combinacións de claves. 

 

 TRANSPOSICIÓN 

 Transportar correctamente e con soltura empregando a técnica tradicional e por 
transposición harmónica de pezas propias do Acordeón. 

 Ler de forma correcta partituras con instrumentos transpositores en Si b a 2 e máis 
pentagramas. 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE REPENTIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO DE ACORDEÓN 

 

             Travesía da Mariña s/n - 27850 Viveiro - Tel: 982560486 - email: cmus.profesional.viveiro@edu.xunta.es - web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/            
 

6 

 CIFRADOS 

 Realizar correctamente unha estrutura de 4 ou 8 compases, semicadencial, de cadencia 
auténtica, de cadencia plagal ou rota, empregando acordes triadas en Estado Fundamental e 
1ª inversión. 

 Realizar correctamente baixos cifrados de tipo harmónico, barroco ou americano dunha 
dificultade elemental, incluíndo acordes triadas en Estado Fundamental, 1ª e 2ª inversión, e 
acordes de 7ª con función de dominante segundo os contidos do curso. 

 Acompañar con soltura pezas con baixo cifrado. 

 

 IMPROVISACIÓN 

 Improvisar con soltura a partir de estruturas harmónicas estudadas durante o curso, de 8 
compases, valorando a súa capacidade de combinación con patróns rítmicos diferentes, 
especialmente aqueles relacionados coa música popular galega. 

 Realizar, cun ritmo básico, os acordes sinalados na partitura dunha canción de música 
lixeira, na que so aparezan a melodía e ol cifrado americano, que poderá ter acordes triadas e 
de 7ª. 

 Realizar acompañamentos improvisados a melodías de distinto estilo, de tipo unitonal, ou 
modulantes a tonalidades veciñas, empregando acordes sobre os graos principais, acordes 
sobre os graos secundarios, o acorde de 7ª de Dominante, diminuída e de sensible. 

 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

A cualificación será: 

 Lectura á vista: 30% 

 Baixo cifrado: 30% 

 Improvisación: 20% 

 Análise harmónica dunha partitura: 20% 

En cada un dos apartados será necesario obter un mínimo de 5 en cada proba. 

A cualificación global da proba será unha puntuación de 1 a 10, e aplícanse os criterios de 
avaliación propios deste curso. 

 

 

 

 

 

 


