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PROBAS DE ACCESO 
 

 PROBAS DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DO G. E. 

A proba de acceso a segundo curso de grao elemental consistirá na interpretación de dúas 
obras dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa) e un fragmento a primeira 
vista, elaborado polo tribunal. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

(2 pezas ou estudos en primeira posición. Poden ou non levar ligaduras ata dúas notas.) 

 G. NICKS : Sunshine (“Bass is best” / ed. Yorke) 

 T. OSBORNE : Minor waltz (“The double bass sings” / ed. Piper publications) 

 G. NICKS : The little sailor (“Yorke solos” / ed. Yorke) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Presentar o programa para a proba demostrando seguridade e control da situación. 

 Interpretar de memoria ao menos unha das obras da proba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE CONTRABAIXO 

 

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

4 

 PROBAS DE ACCESO A TERCEIRO CURSO DO G. E. 

A proba de acceso a terceiro curso de grao elemental consistirá na interpretación de dúas 
obras dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa) e un fragmento a primeira 
vista, elaborado polo tribunal. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

(2 pezas ou estudos con cambios de posición, ata a terceira posición. Ligaduras ata tres notas) 

 S. LANCEN : Si j’etais…Bach (“Yorke solos” / ed. Yorke) 

 G. DEUTSCHMANN : Menuett (“Yorke solos” / ed. Yorke) 

 J.S. BACH : Cantata 147 ,“Jesu, joy of man’s….” (“Double Bass Solo” / ed. Oxford University 
Press) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Presentar o programa para a proba demostrando seguridade e control da situación. 

 Interpretar de memoria ao menos unha das obras da proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A CUARTO CURSO DO G. E. 

A proba de acceso a cuarto curso de grao elemental consistirá na interpretación de dúas obras 
dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa) e un fragmento a primeira vista, 
elaborado polo tribunal. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

(2 pezas ou estudos ata a 4º ou 5º posicións. Ligaduras ata catro notas.) 

 F. SIMANDL : Estudio en la M (páx. 24 do “Novo método para contrabaixo” - ed. IMC) 

 S. LANCEN : Berceuse for baby hyppopotamus (ed. Yorke) 

 G. DALE : Sonatina, op. 81 (ed. Piper) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Presentar o programa para a proba demostrando seguridade e control da situación. 

 Interpretar de memoria ao menos unha das obras da proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO DO G. P. 

A proba de acceso a primeiro curso de grao profesional consistirá na interpretación de tres 
obras de diferentes estilos dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa). Unha das 
obras será interpretada de memoria. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

 F. SIMANDL : Un estudo do nº 2 en adiante [de “30 estudios”] (ed. IMC) 

 P. PEREIRO: Himno e valse op. 164 

 C. SAINT- SÄENS : O elefante (de “O carnaval dos animais”), ed. Durand) 

 J. GÁRSCIA : Bolero (“Leichte spielstücke...”, ed. VEB Leipzig) 

 M. DARE : Menuet (ed. Yorke) 

 C.HOAG : Variacións sobre un tema de J. Blow (ed. Yorke) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Adoptar unha posición corporal axeitada con respecto ao instrumento. 

 Utilizar un esforzo muscular axeitado, mostrando un grao de control motriz natural. 

 Conseguir unha calidade e proxección do son acorde co nivel do curso ao que se accede. 

 Interpretar de memoria polo menos unha das obras da proba. 

 Permanecer concentrado no desempeño da actividade durante a interpretación na proba de 
instrumento. 

 Acadar un axeitado nivel de comprensión musical e demostrar unha intencionalidade 
expresiva durante a interpretación. 

 Ter conciencia das características estilísticas na interpretación do repertorio presentado na 
proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DO G. P. 

A proba de acceso a segundo curso de grao profesional consistirá na interpretación de tres 
obras de diferentes estilos dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa). Unha das 
obras será interpretada de memoria. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

 G.B. PERGOLESI : Tre giorni (ed. Carl Fisher) 

 F. GOSSEC : Gavota (ed. Carl Fisher) 

 D. DRAGONETTI : 3 valses (ed. Yorke) 

 D. CIMAROSA : Solo de “Der Operndirektor” ( ed. VEB Leipzig) 

 Z. GÁRDONYI: Suite (“Obras de compositores húngaros vol.II”, ed. EMB) 

 G. FRESCOBALDI: Canzona nº 1 (ed. Doblinger) 

 J. M. SPERGER : Sonatina (ed. VEB - Leipzig) [Leichte Spielstucke für Kb. und Klavier vols. 1 
e 2] 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Adoptar unha posición corporal axeitada con respecto ao instrumento. 

 Utilizar un esforzo muscular axeitado, mostrando un grao de control motriz natural. 

 Conseguir unha calidade e proxección do son acorde co nivel do curso ao que se accede. 

 Interpretar de memoria polo menos unha das obras da proba. 

 Permanecer concentrado no desempeño da actividade durante a interpretación na proba de 
instrumento. 

 Acadar un axeitado nivel de comprensión musical e demostrar unha intencionalidade 
expresiva durante a interpretación. 

 Ter conciencia das características estilísticas na interpretación do repertorio presentado na 
proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A TERCEIRO CURSO DO G. P. 

A proba de acceso a segundo curso de grao profesional consistirá na interpretación de tres 
obras de diferentes estilos dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa). Unha das 
obras será interpretada de memoria. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

 GIOVANNINO : Sonata en la m (ed. Yorke) 

 B. MARCELLO : Sonata en mi m (ed. IMC) 

 A. O. ANDERSEN : Sonatina (ed. Carl Fischer) 

 D. DRAGONETTI : Andante (de “Andante e Rondó”, ed. Doblinger) 

 R. CLÉRISSE : Voce nobile (A. Leduc) 

 M. WEINSTEIN: Lydian (“Contemporary modal solos”- ed. UIMMP) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Adoptar unha posición corporal axeitada con respecto ao instrumento. 

 Utilizar un esforzo muscular axeitado, mostrando un grao de control motriz natural. 

 Conseguir unha calidade e proxección do son acorde co nivel do curso ao que se accede. 

 Interpretar de memoria polo menos unha das obras da proba. 

 Permanecer concentrado no desempeño da actividade durante a interpretación na proba de 
instrumento. 

 Acadar un axeitado nivel de comprensión musical e demostrar unha intencionalidade 
expresiva durante a interpretación. 

 Ter conciencia das características estilísticas na interpretación do repertorio presentado na 
proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A CUARTO CURSO DO G. P. 

A proba de acceso a cuarto curso de grao profesional consistirá na interpretación de tres 
obras de diferentes estilos dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa). Unha das 
obras será interpretada de memoria. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

 B. MARCELLO : Sonata en sol M (ed. IMC) 

 A. VIVALDI : Sonata en fa M (ed. IMC) 

 D. WALTER : The elephant’s gavotte (ed. Yorke) 

 A. LOTTER : The ragtime bass player (ed. Recital Music) 

 D. DRAGONETTI : Solo en re m (ed. Doblinger) 

 A. CAPUZZI : Concerto en fa M [I mov.] (ed. Bosey & Hawkes) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Adoptar unha posición corporal axeitada con respecto ao instrumento. 

 Utilizar un esforzo muscular axeitado, mostrando un grao de control motriz natural. 

 Conseguir unha calidade e proxección do son acorde co nivel do curso ao que se accede. 

 Interpretar de memoria polo menos unha das obras da proba. 

 Permanecer concentrado no desempeño da actividade durante a interpretación na proba de 
instrumento. 

 Acadar un axeitado nivel de comprensión musical e demostrar unha intencionalidade 
expresiva durante a interpretación. 

 Ter conciencia das características estilísticas na interpretación do repertorio presentado na 
proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A QUINTO CURSO DO G. P. 

A proba de acceso a quinto curso de grao profesional consistirá na interpretación de tres 
obras de diferentes estilos dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa). Unha das 
obras será interpretada de memoria. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

 D. DRAGONETTI : Andante e Rondó (ed. Doblinger) 

 G. B. PERGOLESI : Sonata en fa M (ed. UMMP) 

 COUPERIN : Gavota (ed. Doblinger) 

 J. S. BACH : Arioso 

 G.B. CIMADOR : Concerto en sol M [I mov.] (ed. Yorke) 

 W. PICHL : Concerto en re M [I mov.] (ed. O.Zimmermann) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Adoptar unha posición corporal axeitada con respecto ao instrumento. 

 Utilizar un esforzo muscular axeitado, mostrando un grao de control motriz natural. 

 Conseguir unha calidade e proxección do son acorde co nivel do curso ao que se accede. 

 Interpretar de memoria polo menos unha das obras da proba. 

 Permanecer concentrado no desempeño da actividade durante a interpretación na proba de 
instrumento. 

 Acadar un axeitado nivel de comprensión musical e demostrar unha intencionalidade 
expresiva durante a interpretación. 

 Ter conciencia das características estilísticas na interpretación do repertorio presentado na 
proba. 
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 PROBAS DE ACCESO A SEXTO CURSO DO G. P. 

A proba de acceso a quinto curso de grao profesional consistirá na interpretación de tres 
obras de diferentes estilos dunha dificultade axeitada ao nivel (ver lista orientativa). Unha das 
obras será interpretada de memoria. 

 

Disposicións xerais para as probas de acceso: 

 Admitirase calquera obra de características similares. 

 O acompañamento de piano nas obras que así o precisen será por conta do alumno. 

 Non se admitirán fotocopias, salvo no caso de edicións descatalogadas ou de dominio 
público. 

 

Listado orientativo de obras: 

 S. KOUSSEVITZKY : Chanson triste, op. 2 (ed. Rob. Forberg) 

 A. MISEK : Legende (ed. C.F. Schmidt) 

 S. RACHMANINOV : Vocalise (ed. IMC) 

 A. CORELLI : Sonata en do m (ed. O.Zimmermann) 

 H. ECCLES : Sonata en la m (“Leichte spielstücke...”, ed. VEB Leipzig) 

 G. JACOB : A little concerto (ed. Yorke) 

 D. DRAGONETTI : Concerto en la M [1º e 2º tempo sen cad.] (ed. IMC) 

 K. KOHAUT : Concerto en re M (ed. Yorke) 

 

Criterios de avaliación da proba de acceso: 

 Amosar un nivel instrumental e musical que se corresponda cos obxectivos e contidos do 
curso inmediatamente anterior ao que se presenta. 

 Adoptar unha posición corporal axeitada con respecto ao instrumento. 

 Utilizar un esforzo muscular axeitado, mostrando un grao de control motriz natural. 

 Conseguir unha calidade e proxección do son acorde co nivel do curso ao que se accede. 

 Interpretar de memoria polo menos unha das obras da proba. 

 Permanecer concentrado no desempeño da actividade durante a interpretación na proba de 
instrumento. 

 Acadar un axeitado nivel de comprensión musical e demostrar unha intencionalidade 
expresiva durante a interpretación. 

 Ter conciencia das características estilísticas na interpretación do repertorio presentado na 
proba. 

 

 


