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PROBAS DE ACCESO 
 

GRAO PROFESIONAL Cursos 2º, 3º e 4º 

Os repertorios serán os recomendados para o curso anterior ao que se pretende acceder. 
Calquera outra obra de acordo ao nivel podería ser válida sempre que o profesor da materia 
ou o tribunal do exame así o determine.  

 

É obrigatorio presentar unha selección dun mínimo de dúas obras, de diferentes 
estilos. 

 

IMPORTANTE:  O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Corda Pulsada do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. De presentarse o alumno sen acompañantes, a cualificación resultante da proba 
nunca poderá ser superior a notable. Así mesmo, o examinado deberá presentar tódalas 
partes de guitarra correspondentes. Enténdese que a propia natureza da materia de 
Conxunto Instrumental supón a participación do alumno como membro dunha agrupación, 
coas súas implicacións académicas. 
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 CURSO 2º 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1) Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación correspondente. 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre 
tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 

É obrigatorio presentar á proba polo menos dúas obras. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa oficial da materia de Conxunto Instrumental de Guitarra, coa 
única excepción de obras que o tribunal ou o profesor da materia determine como Obras de 
acordo ao nivel esixido. No caso de realización do exame sen acompañantes, o examinado 
ten a obriga de presentar a exame tódalas partes de guitarra de que consten as obras 
concretas, no seu caso. Tal circunstancia xa está prevista na selección do repertorio 
correspondente a cada curso, polas que tódalas voces dunha mesma obra se axustan ao nivel 
esixido. 

 

2) Actuar como membro e responsable do grupo, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar que o alumno ten un coñecemento global da partitura e sabe usar os xestos necesarios 
da concertación, ademais de valorar outros criterios como a unificación do son, empaste dos 
instrumentos, timbre, vibrato, fraseo, etc. 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Dado o carácter grupal desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenrolo da 
agrupación. 

 

IMPORTANTE:  O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Corda Pulsada do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. 

 

A cualificación é o resultado da proba realizada polo profesor da materia ou o tribunal 
disposto a tal efecto. Avaliarase a responsabilidade e rendemento do alumno como membro 
dun grupo ademais de ter en conta os seguintes aspectos: 

 Responsabilidade á hora de asumir o papel de membro dun grupo colectivo: preparación 
da labor propia, traballo persoal, afinación, anotacións pertinentes na partitura, material 
(partituras, etc…). 

 Rendemento da agrupación: obxectividade e coidado da interpretación.  

 Rendemento persoal dentro da agrupación, adecuación de planos sonoros e control do son. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ver Bibliografía correspondente no punto "7.3." desta programación. 
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 CURSO 3º 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1) Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación correspondente. 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre 
tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 

É obrigatorio presentar á proba polo menos dúas obras. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa oficial da materia de Conxunto Instrumental de Guitarra, coa 
única excepción de obras que o tribunal ou o profesor da materia determine como Obras de 
acordo ao nivel esixido. No caso de realización do exame sen acompañantes, o examinado 
ten a obriga de presentar a exame tódalas partes de guitarra de que consten as obras 
concretas, no seu caso. Tal circunstancia xa está prevista na selección do repertorio 
correspondente a cada curso, polas que tódalas voces dunha mesma obra se axustan ao nivel 
esixido. 

 

2) Actuar como membro e responsable do grupo, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar que o alumno ten un coñecemento global da partitura e sabe usar os xestos necesarios 
da concertación, ademais de valorar outros criterios como a unificación do son, empaste dos 
instrumentos, timbre, vibrato, fraseo, etc. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Dado o carácter grupal desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenrolo da 
agrupación. 

 

IMPORTANTE:  O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Corda Pulsada do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. 

 

A cualificación é o resultado da proba realizada polo profesor da materia ou o tribunal 
disposto a tal efecto. Avaliarase a responsabilidade e rendemento do alumno como membro 
dun grupo ademais de ter en conta os seguintes aspectos: 

 Responsabilidade á hora de asumir o papel de membro dun grupo colectivo: preparación 
da labor propia, traballo persoal, afinación, anotacións pertinentes na partitura, material 
(partituras, etc…). 

 Rendemento da agrupación: obxectividade e coidado da interpretación.  

 Rendemento persoal dentro da agrupación, adecuación de planos sonoros e control do son. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ver Bibliografía correspondente no punto "7.3." desta programación. 
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 CURSO 4º 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1) Interpretar as obras do repertorio de concerto escollido para a agrupación correspondente. 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de unificación de criterio interpretativo entre 
tódolos compoñentes do grupo e o equilibrio sonoro entre as partes. 

 

É obrigatorio presentar á proba polo menos dúas obras. Non se admitirán a exame 
obras fóra do programa oficial da materia de Conxunto Instrumental de Guitarra, coa 
única excepción de obras que o tribunal ou o profesor da materia determine como Obras de 
acordo ao nivel esixido. No caso de realización do exame sen acompañantes, o examinado 
ten a obriga de presentar a exame tódalas partes de guitarra de que consten as obras 
concretas, no seu caso. Tal circunstancia xa está prevista na selección do repertorio 
correspondente a cada curso, polas que tódalas voces dunha mesma obra se axustan ao nivel 
esixido. 

 

2) Actuar como membro e responsable do grupo, dirixindo ou tomando parte da 
interpretación colectiva mentres se realiza a propia parte. Mediante este criterio preténdese 
verificar que o alumno ten un coñecemento global da partitura e sabe usar os xestos necesarios 
da concertación, ademais de valorar outros criterios como a unificación do son, empaste dos 
instrumentos, timbre, vibrato, fraseo, etc. 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Dado o carácter grupal desta materia, a avaliación de cada alumno atenderá 
fundamentalmente aqueles aspectos que son básicos para o correcto desenrolo da 
agrupación. 

 

 

IMPORTANTE:  O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse da asistencia e participación 
dos demais membros do grupo. De non ser así, o Departamento de Corda Pulsada do 
Conservatorio de Viveiro non terá a obriga de conseguir músicos acompañantes para o 
examinado. 

 

A cualificación é o resultado da proba realizada polo profesor da materia ou o tribunal 
disposto a tal efecto. Avaliarase a responsabilidade e rendemento do alumno como membro 
dun grupo ademais de ter en conta os seguintes aspectos: 

 Responsabilidade á hora de asumir o papel de membro dun grupo colectivo: preparación 
da labor propia, traballo persoal, afinación, anotacións pertinentes na partitura, material 
(partituras, etc…). 

 Rendemento da agrupación: obxectividade e coidado da interpretación.  

 Rendemento persoal dentro da agrupación, adecuación de planos sonoros e control do son. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ver Bibliografía correspondente no punto "7.3." desta programación. 
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CONVOCATORIAS 

 

Convocatoria de maio; a celebrar no mes de maio, datas a determinar. 

 

Convocatoria de xuño; a celebrar no mes de xuño, datas a determinar. 

 

O Conservatorio de Música de Viveiro publicará nos taboleiros públicos do centro as datas de 
realización das probas e matrícula correspondentes cunha antelación suficiente, tanto no caso 
da convocatoria de maio como de xuño. 

 

A proba en calquera das dúas convocatorias de consistirá na presentación do programa ou 
repertorio básico correspondente (dúas obras). O alumno deberá, pola súa conta, ocuparse 
da asistencia e participación dos demais membros do grupo. De non ser así, o 
Departamento de Corda Pulsada do Conservatorio de Viveiro non terá a obriga en ningún caso 
de achegar músicos acompañantes. Así mesmo, non se admitirán a exame obras fóra do 
programa oficial do centro (o mesmo que figura na programación da materia de 
Conxunto), coa única excepción de obras que o tribunal ou o profesor da materia determine 
como obras de acordo ao nivel esixido. 

 

 

 


