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PROBAS DE ACCESO 

Segundo o disposto nas Instruccións da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/2022, as probas de acceso a 
calquer curso de grao elemental e profesional celebraranse no mes de Xuño. 

 

 PROBAS DE ACCESO A 2º CURSO DE G. E.  

(Só para alumnos que non teñan aprobado 1º ou que non pertenceran ao centro) 

 

 Exame 

1. A proba constará de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio e consistirá en: 

 Interpretación, na frauta, de dúas obras de libre elección. Será obrigatorio e 
responsabilidade do aspirante a presenza do pianista acompañante nas obras que o 
precisen. 

 Exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos de linguaxe musical. 

2. O exercicio de interpretación instrumental farase en primeiro lugar. Cada un dos 
exercicios puntuarase de 1 a 10 puntos. Necesitarase un mínimo de 5 puntos en cada un 
deles para considerar a cualificación como positiva. Unha vez superados os dous 
exercicios, procederase ao cálculo da media ponderada, que se axustará ás seguintes 
porcentaxes: 

 Interpretación instrumental: 60 % 

 Exercicio auditivo, vocal e de linguaxe musical: 40 % 

 

 Criterios de avaliación 

 Asimilar o concepto de frauta como instrumento de vento. 

 Montar e desmontar a frauta e adquirir unhas correctas medidas de hixiene. 

 Mostrar unha axeitada posición corporal e colocación das mans. 

 Adquirir unha mínima calidade sonora nas dúas primeiras oitavas. 

 Emitir un son estable sobre cada rexistro traballado. 

 Utilizar a respiración diafragmática. 

 Tocar ritmicamente e co fraseo e articulación axeitados. 

 Valorar a capacidade do alumno para adaptar a afinación e precisión rítmica á dos outros 
músicos no seu traballo en común. 

 Demostrar un senso de convivencia e colaboración entre compañeiros. 

 Adquirir unha actitude, interese e predisposición pola materia e o traballo en conxunto. 

 Interpretar en público como solista ou en grupo obras representativas do seu nivel, con 
seguridade e control da situación. 

 

 Repertorio orientativo 

A relación de obras desta lista é de carácter orientativo. O aspirante poderá escoller outras da 
mesma dificultade. 

Poderá escoller entre as cancións e estudos  dos libros: 

 Aprende tocando la flauta de P. Wastall (Ed. Mundimúsica) a partir da unidade dez, 
ademais dun exercicio e unha escala. 

 Iniciación a la flauta 1. Trevor Wye 
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 Escuchar, leer & tocar. Vol. 1.Ed. DeHaske. 

 Estudos a escoller do 1 ao 14 do libro 30 Estudios fáciles y Progresivos de G. Gariboldi. 

 Estudos a escoller do 1 ao 20 do libro Selección de Estudios para Flauta de Bantai-Kovacs. 

 

Nota: en caso de dúbida, o aspirante pode consultar co departamento de vento-madeira o 
contido das obras a interpretar si non aparecen nesta lista. 

3. Será obrigatorio e responsabilidade do aspirante a presenza do pianista 
acompañante nas obras que o precisen. 
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 PROBAS DE ACCESO A 3º CURSO DE G. E. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 2º ou que non pertenceran ao centro) 

 

 Exame 

1. A proba constará de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio e consistirá en: 

 Interpretación na frauta, de dúas obras de libre elección. Será obrigatorio e 
responsabilidade do aspirante a presenza do pianista acompañante nas obras que o 
precisen. 

 Exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos de linguaxe musical. 

2. O exercicio de interpretación instrumental farase en primeiro lugar. Cada un dos 
exercicios puntuarase de 1 a 10 puntos. Necesitarase un mínimo de 5 puntos en cada un 
deles para considerar a cualificación como positiva. Unha vez superados os dous 
exercicios, procederase ao cálculo da media ponderada, que se axustará ás seguintes 
porcentaxes: 

 Interpretación instrumental: 60 % 

 Exercicio auditivo, vocal e de linguaxe musical: 40 % 

 

 Criterios de avaliación 

 Consolidar os coñecementos adquiridos no primeiro curso. 

 Mostrar unha axeitada posición corporal e colocación das mans. 

 Adquirir unha mínima calidade sonora en tódolos rexistros. 

 Emitir un son estable sobre cada rexistro traballado. 

 Tocar nos matices f e p. 

 Utilizar a respiración diafragmática. 

 Tocar ritmicamente e co fraseo e articulación axeitados. 

 Valorar a capacidade do alumno para adaptar a afinación e precisión rítmica á dos outros 
músicos no seu traballo en común. 

 Demostrar un senso de convivencia e colaboración entre compañeiros. 

 Valorar a autonomía no estudo acadada polo alumno. 

 Demostrar a capacidade de tocar a súa propia voz ao mesmo tempo que se acopla aos 
demais, comprobando a súa precisión rítmica e dinámica. 

 Adquirir unha actitude, interese e predisposición pola materia e o traballo en conxunto. 

 Interpretar en público como solista ou en grupo obras representativas do seu nivel, con 
seguridade e control da situación. 

 

 Repertorio orientativo 

A relación de obras desta lista é de carácter orientativo. O aspirante poderá escoller outras da 
mesma dificultade. 

 Iniciación a la flauta 1. Trevor Wye 

 Escuchar, leer & tocar. Vol. 1.Ed. DeHaske. 

 Do 30 Estudios Fáciles y progresivos. (leccións 15 á 25) de G. Gariboldi (Ed. Peters)  

 Do selección de Estudios para Faluta (leccións da 20 á 40) de Bantai-Kovacs 

 La flauta clásica vol. I. de Rene L. Roy. 
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Nota: en caso de dúbida, o aspirante pode consultar co departamento de vento-madeira o 
contido das obras a interpretar si non aparecen nesta lista. 

3. Será obrigatorio e responsabilidade do aspirante a presenza do pianista 
acompañante nas obras que o precisen. 
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 PROBAS DE ACCESO A 4º CURSO DE G. E. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 3º ou que non pertenceran ao centro) 

 

 Exame 

1. A proba constará de dous exercicios, que terán carácter eliminatorio e consistirá en: 

 Interpretación, na frauta, de dúas obras de libre elección. Será obrigatorio e 
responsabilidade do aspirante a presenza do pianista acompañante nas obras que o 
precisen. 

 Exercicio teórico-práctico para avaliar a capacidade auditiva e vocal, así como os 
coñecementos de linguaxe musical. 

2. Exercicio de interpretación instrumental farase en primeiro lugar. Cada un dos 
exercicios puntuarase de 1 a 10 puntos. Necesitarase un mínimo de 5 puntos en cada un 
deles para considerar a cualificación como positiva. Unha vez superados os dous 
exercicios, procederase ao cálculo da media ponderada, que se axustará ás seguintes 
porcentaxes: 

 Interpretación instrumental: 60 % 

 Exercicio auditivo, vocal e de linguaxe musical: 40 % 

 

 Criterios de avaliación 

 Mostrar unha mínima calidade sonora nas tres oitavas. 

 Utilizar a respiración diafragmática. 

 Valorar as capacidades rítmicas e auditivas amosadas polo alumno. 

 Utilizar axeitadamente as diferentes dinámicas. 

 Mostrar unha progresiva autonomía na resolución dos problemas relacionados co estudo. 

 Valorar a capacidade do alumno para adaptar a afinación e precisión rítmica 
á dos outros músicos no seu traballo en común. 

 Demostrar un senso de convivencia e colaboración entre compañeiros. 

 Adquirir unha actitude, interese e predisposición pola materia e o traballo en conxunto. 

 Interpretar en público como solista ou en grupo obras representativas do seu nivel, con 
seguridade e control da situación. 

 

 Repertorio orientativo 

A relación de obras desta lista é de carácter orientativo. O aspirante poderá escoller outras da 
mesma dificultade. 

 Do selección de Estudios para Flauta. (do 40 ao 60) de Bantai-Kovakcs. 

 Do Études Mignonnes pour flûte Op. 131 (leccións 1 á 10) de G. Gariboldi (Ed. Leduc) un 
estudo a escoller. 

 La flauta clásica vol. II. De R. Le Roy. 

 Sonata en DoM. A. Vivaldi. 

 Melodie de Mihalovici. 

 Echo de P. Hindemith. 

 

Nota: en caso de dúbida, o aspirante pode consultar co departamento de vento-madeira o 
contido das obras a interpretar si non aparecen nesta lista. 
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3. Será obrigatorio e responsabilidade do aspirante a presenza do pianista 
acompañante nas obras que o precisen. 
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 PROBAS DE ACCESO A 1º CURSO DE G. P. 

(Para tódolos alumnos) 

 

 Exame 

1. Para acceder ao primeiro curso do ensinanzas profesionais de música cumprirá 
superar unha proba específica de acceso. Mediante esta proba valorarase a madureza, 
as aptitudes e os coñecementos para cursar con aproveitamento as ensinanzas 
profesionais. 

2. O acceso ao primeiro curso axustarase ao disposto nos puntos seguintes: 

 Interpretación, na frauta, de tres obras pertencentes a distintos estilos, das que, como 
mínimo, unha deberá interpretarse de memoria. Este exercicio cualificarase de cero a dez 
puntos e cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

 Exercicio para avaliar a capacidade auditiva do alumnado e os seus coñecementos teóricos 
e prácticos da linguaxe musical. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e 
cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

3. Para superar esta proba será imprescindible sacar unha puntuación mínima de 5 en 
ámbolos dous apartados "a" e "b". A puntuación definitiva da proba citada nos 
apartados anteriores será a media ponderada da cualificación obtida en ambos 
exercicios. Para estes efectos ponderarase o primeiro deles nun 70 por cento, e o 
segundo nun 30 por cento. 

 

 Criterios de avaliación 

 Avaliarase a postura do corpo no desenrolo da execución musical. 

 Avaliarase a eficacia da técnica de respiración amosada. 

 Avaliarase a calidade do son e a súa emisión. 

 Avaliarase a calidade da articulación e do "legato". 

 Avaliarase a amplitude dinámica amosada. 

 Avaliarase a capacidade expresiva amosada. 

 Avaliarase a coherencia na interpretación musical (interpretación sen pausas, con 
seguridade no discurso musical e dentro do estilo). 

 Avaliarase a seguridade amosada durante o desenrolo da proba. 

 

 Repertorio 

GRUPO A (ELIXIR UNHA): 

 J. B. Loeillet - Sonata en Si menor 

 A. Vivaldi - Sonata en Dó Maior 

 G. P. Telemann - Sonata en Fa Maior 

 Handel. “Sonata  no. 2 en Sol menor” 

GRUPO B (ELIXIR UNHA): 

 C. W. Glück - Danza dos espiritus benaventurados 

 W. A. Mozart - Andante en Dó Maior 

GRUPO C (ELIXIR UNHA): 

 G. Faure – Berceuse 

 G. Faure - Siciliana 

 C. Debussy-The Llttle Negro 
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 C. Nielsen. "The Children are Playing". 

Unha das pezas será interpretada de memoria. 

 

Nota: en caso de dúbida, o aspirante pode consultar co departamento de vento-madeira o 
contido das obras a interpretar si non aparecen nesta lista. 

4. Será obrigatorio e responsabilidade do aspirante a presenza do pianista 
acompañante nas obras que o precisen. 
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 PROBAS DE ACCESO A 2º CURSO DE G. P. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 1º ou que non pertenceran ao centro) 

 

 Exame 

1. Esta proba constará de dous exercicios: 

 Interpretación, no instrumento ou coa voz, de tres obras de diferentes estilos, do nivel 
correspondente ao curso inmediatamente anterior ao que se opte e das que, como mínimo, 
unha deberá interpretarse de memoria. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e 
cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

 Exercicio teórico-práctico para valorar os coñecementos das materias dos cursos anteriores 
ao que se opte. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e cumprirá unha 
cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

2. A puntuación definitiva da proba citada nos apartados anteriores será a media 
ponderada da cualificación obtida en ambos exercicios. Para estes efectos ponderarase 
o primeiro deles nun 70 por cento, e o segundo nun 30 por cento. 

 

 Criterios de avaliación 

 Avaliarase a postura do corpo no desenrolo da execución musical. 

 Avaliarase a eficacia da técnica de respiración amosada. 

 Avaliarase a calidade do son e a súa emisión. 

 Avaliarase a calidade da articulación e do "legato". 

 Avaliarase a amplitude dinámica amosada. 

 Avaliarase a capacidade expresiva amosada. 

 Avaliarase a coherencia na interpretación musical (interpretación sen pausas, con 
seguridade no discurso musical e dentro do estilo). 

 Avaliarase a seguridade amosada durante o desenrolo da proba. 

 Avaliarase o uso axeitado do vibrato. 

 

 Repertorio 

GRUPO A (ELIXIR UNHA): 

 G. Ph. Telemann - Unha das 12 Fantasías, Ed. Barenreiter 

 R. Valentine - Unha das 12 Sonatas, EMB 

 G.F. Handel - sonata nº 5 

 J. B. Loeillet - Sonata en Si menor, EMB 

GRUPO B (ELIXIR UNHA): 

 W. A. Mozart - Sonata en Dó Maior 

 C. W. Gluck - Danza dos espíritus benaventurados 

GRUPO C (ELIXIR UNHA): 

 G. Faure - Siciliana 

 J. Ibert - Unha das Historias 

 Bozza - Catro pezas fáciles 

 C. Debussy – El pequeño negro 

Unha das pezas será interpretada de memoria. 
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 PROBAS DE ACCESO A 3º CURSO DE G. P. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 2º ou que non pertenceran ao centro) 

 

 Exame 

1. Esta proba constará de dous exercicios: 

 Interpretación, no instrumento ou coa voz, de tres obras de diferentes estilos, do nivel 
correspondente ao curso inmediatamente anterior ao que se opte e das que, como mínimo, 
unha deberá interpretarse de memoria. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, 
e cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

 Exercicio teórico-práctico para valorar os coñecementos das materias dos cursos 
anteriores ao que se opte. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e cumprirá 
unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

2. A puntuación definitiva da proba citada nos apartados anteriores será media 
ponderada da cualificación obtida en ambos os exercicios. Para estes efectos 
ponderarase o primeiro deles nun 70 por cento, e o segundo nun 30 por cento. 

 

 Criterios de avaliación 

 Avaliarase a postura do corpo no desenrolo da execución musical. 

 Avaliarase a eficacia da técnica de respiración amosada. 

 Avaliarase a calidade do son e a súa emisión. 

 Avaliarase a calidade da articulación e do "legato". 

 Avaliarase a amplitude dinámica amosada. 

 Avaliarase a capacidade expresiva amosada. 

 Avaliarase a coherencia na interpretación musical (interpretación sen pausas, con 
seguridade no discurso musical e dentro do estilo). 

 Avaliarase a seguridade amosada durante o desenrolo da proba. 

 Avaliarase o uso axeitado do vibrato. 

 

 Repertorio 

GRUPO A (ELIXIR UNHA): 

 G. Ph. Telemann - Unha das 12 Fantasías 

 J. S. Bach - Sonata en Mi bemol Maior. Ed. Barenreiter 

 R. Valentine - Unha das 12 Sonatas 

GRUPO B (ELIXIR UNHA): 

 Pergolesi. "Concerto en Sol M." 

 W. A. Mozart. Unha Sonata. 

GRUPO C (ELIXIR UNHA): 

 J. Ibert - Unha das Historias 

 G. Faure - Morceaux de Concourse 

Unha das pezas será interpretada de memoria. 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE FRAUTA TRAVESEIRA 

 

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

13 

 PROBAS DE ACCESO A 4º CURSO DE G. P. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 3º ou que non pertenceran ao centro) 

 

 Exame 

1. Esta proba constará de dous exercicios: 

 Interpretación, no instrumento ou coa voz, de tres obras de diferentes estilos, do nivel 
correspondente ao curso inmediatamente anterior ao que se opte e das que, como mínimo, 
unha deberá interpretarse de memoria. Este exercicio cualificarase de cero a dez 
puntos, e cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

 Exercicio teórico-práctico para valorar os coñecementos das materias dos cursos 
anteriores ao que se opte. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e cumprirá 
unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

2. A puntuación definitiva da proba citada nos apartados anteriores será a media 
ponderada da cualificación obtida en ambos os exercicios. Para estes efectos 
ponderarase o primeiro deles nun 70 por cento, e o segundo nun 30 por cento. 

 

 Criterios de avaliación 

 Avaliarase a postura do corpo no desenrolo da execución musical. 

 Avaliarase a eficacia da técnica de respiración amosada. 

 Avaliarase a calidade do son e a súa emisión. 

 Avaliarase a calidade da articulación e do "legato". 

 Avaliarase a amplitude dinámica amosada. 

 Avaliarase a capacidade expresiva amosada. 

 Avaliarase a coherencia na interpretación musical (interpretación sen pausas, con 
seguridade no discurso musical e dentro do estilo). 

 Avaliarase a seguridade amosada durante o desenrolo da proba. 

 Avaliarase o uso axeitado do vibrato. 

 

 Repertorio 

Grupo A (elixir unha): 

 J. S. Bach - Sonata en Dó Maior, Ed. Barenreiter 

 Telemann - Unha das 12 Fantasías 

 A. Vivaldi - Concerto en Re M. "Il Gardellino" 

 J. S. Bach - Sonata en Sol menor, Ed. Barenreiter 

 Tessarini - Unha Sonata 

 J. J. Quantz - Concerto en Sol Maior 

Grupo B (elixir unha): 

 W. A. Mozart - Rondo en Re Maior 

 C. Stamitz - Concerto en Sol Maior 

Grupo C (elixir unha): 

 Ph. Gaubert - Romanza 

 A. Honegger - Danse de la chèvre 

Unha das pezas será interpretada de memoria. 
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 PROBAS DE ACCESO A 5º CURSO DE G. P. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 4º) 

 

 Exame 

1. Esta proba constará de dous exercicios: 

 Interpretación, no instrumento ou coa voz, de tres obras de diferentes estilos, do nivel 
correspondente ao curso inmediatamente anterior ao que se opte e das que, como mínimo, 
unha deberá interpretarse de memoria. Este exercicio cualificarase de cero a dez 
puntos, e cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

 Exercicio teórico-práctico para valorar os coñecementos das materias dos cursos 
anteriores ao que se opte. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e cumprirá 
unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

2. A puntuación definitiva da proba citada nos apartados anteriores será a media 
ponderada da cualificación obtida en ambos os exercicios. Para estes efectos 
ponderarase o primeiro deles nun 70 por cento, e o segundo nun 30 por cento. 

 

 Criterios de avaliación 

 Avaliarase a postura do corpo no desenrolo da execución musical. 

 Avaliarase a eficacia da técnica de respiración amosada. 

 Avaliarase a calidade do son e a súa emisión. 

 Avaliarase a calidade da articulación e do "legato". 

 Avaliarase a amplitude dinámica amosada. 

 Avaliarase a capacidade expresiva amosada. 

 Avaliarase a coherencia na interpretación musical (interpretación sen pausas, con 
seguridade no discurso musical e dentro do estilo). 

 Avaliaranse os coñecementos interpretativos amosados durante a interpretación dos 
diferentes estilos. 

 Avaliarase a seguridade amosada durante o desenrolo da proba. 

 Avaliarase o uso axeitado do vibrato. 

 Avaliarase a calidade técnica dos modernos recursos interpretativos.  

 

 Repertorio 

GRUPO A (ELIXIR UNHA): 

 G. F. Händel - Sonata en Sol Maior 

 A. Vivaldi - Concertó en Fa Maior, "La Tempesta di mare" 

GRUPO B (ELIXIR UNHA): 

 J. J. Quantz - Concerto en Sol Maior 

 L. V. Beethoven - Sonata en Si bemol Maior 

GRUPO C (ELIXIR UNHA): 

 G. Faure - Fantasía 

 A. Blanquer - Sonata Jovenivola 

Unha das pezas será interpretada de memoria. 
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 PROBAS DE ACCESO A 6º CURSO DE G. P. 

(Só para alumnos que non teñan aprobado 5º)  

 

 Exame 

1. Esta proba constará de dous exercicios: 

 Interpretación, no instrumento ou coa voz, de tres obras de diferentes estilos, do nivel 
correspondente ao curso inmediatamente anterior ao que se opte e das que, como mínimo, 
unha deberá interpretarse de memoria. Este exercicio cualificarase de cero a dez 
puntos, e cumprirá unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

 Exercicio teórico-práctico para valorar os coñecementos das materias dos cursos 
anteriores ao que se opte. Este exercicio cualificarase de cero a dez puntos, e cumprirá 
unha cualificación mínima de cinco puntos para superalo. 

2. A puntuación definitiva da proba citada nos apartados anteriores será a media 
ponderada da cualificación obtida en ambos os exercicios. Para estes efectos 
ponderarase o primeiro deles nun 70 por cento, e o segundo nun 30 por cento. 

 

 Criterios de Avaliación 

 Avaliarase a postura do corpo no desenrolo da execución musical. 

 Avaliarase a eficacia da técnica de respiración amosada. 

 Avaliarase a calidade do son e a súa emisión. 

 Avaliarase a calidade da articulación e do "legato". 

 Avaliarase a amplitude dinámica amosada. 

 Avaliarase a capacidade expresiva amosada. 

 Avaliarase a coherencia na interpretación musical (interpretación sen pausas, con 
seguridade no discurso musical e dentro do estilo). 

 Avaliaranse os coñecementos interpretativos amosados durante a interpretación dos 
diferentes estilos. 

 Avaliarase a seguridade amosada durante o desenrolo da proba. 

 Avaliarase o uso axeitado do vibrato. 

 Avaliarase a calidade técnica dos modernos recursos interpretativos. 

 

 Repertorio 

GRUPO A (ELIXIR UNHA): 

 J. S. Bach - Sonata en Mi menor 

 P. Locatelli - Unha Sonata 

GRUPO B (ELIXIR UNHA): 

 Haydn - Concerto en Re Mayor 

 W. A. Mozart - Concerto en Re Mayor K.V. 314 

GRUPO C (ELIXIR UNHA): 

 C. Chaminade - Concertono Op. 107 

 D. Milhaud - Sonatina 

Unha das pezas será interpretada de memoria. 


