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PROBAS DE ACCESO  

 

 CURSO 2º G. E. 

 

Criterios de avaliación 

 Empregar unha axeitada posición corporal na práctica instrumental. 

 Desenvolver unha posición correcta da man dereita que permita a independencia de cada un 
dos dedos e que permita realizar distintos tipos de combinacións tirando. 

 Desenvolver unha posición correcta da man esquerda que permita a mobilidades desta 
sobre o diapasón nos cinco primeiros trastes. 

 Desenvolver unha adecuada coordinación de ámbalas dúas mans. 

 Interpretar duas pezas dentro dun repertorio acorde con este nivel coa suficiente 
seguridade, entre as seguintes: 

 

 ALFONSO X “O Sabio”: Cantiga de Sta. María. 

 LUISA SANZ: Estudio de Arpegio. 

 ANTONIO CANO: Estudio (en algúns volúmenes esta peza pode aparecer como 
“Divertimento”). 

 L. V. BEETHOVEN: Oda á alegría (versión da colección de B. CASAS MIRÓ, “Estudio 
Progresivo de la Guitarra”, libro 1, a dúas voces, ou versión do libro de “Iniciación á 
guitarra”,  de T. CAMACHO) 

 

Pocedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán dúas pezas a escoller entre as relacionadas 
anteriormente. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras orixinais o tribunal 
xunto con dúas fotocopias das mesmas. 

 Proba de linguaxe musical: o exercicio constará de varias partes nas que se comprobarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 1º curso de grao elemental. 

Para consultar os criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a 
programación de dita materia. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE GUITARRA  

 

             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 

 CURSO 3º G. E. 

 

Criterios de avaliación 

 Lograr unha posición corporal que permita a práctica instrumental relaxada e con menos 
tensións. 

 Acadar unha maior independencia dos dedos da man dereita, tanto tirando como apoiando. 

 Coordinar adecuadamente ámbalas mans para a execución das diferentes pezas. 

 Interpretar duas pezas dentro dun repertorio acorde con este nivel coa suficiente 
seguridade, entre as seguintes: 

 

 F. CARULLI: Preludio Op. 241 en La M, Andantino Op. 241. 

 M. CARCASSI: Andantino Op. 59, Preludio Op. 59, Allegretto Op. 59 

 D. AGUADO: Estudio Op. 6. 

 J. FERRER: Feuilles de Printemps, Op. 27 

 ANÓNIMO: Danza de Brandemburgo. 

 J. KRIEGER: Minueto a dos voces. 

 M. LINNEMANN: Stony Creek Blues. 

 ANÓNIMO: Greensleeves. 

 

Nota: Algunhas destas pezas pódense encontrar recompiladas no libro 2 da colección de B. 
CASAS MIRÓ: “Estudio Progresivo de la Guitarra”. 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán dúas pezas a escoller entre as relacionadas 
anteriormente. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras orixinais o tribunal 
xunto con dúas fotocopias das mesmas.  

 Proba de linguaxe musical: o exercicio constará de varias partes nas que se comprobarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 2º curso de grao elemental.  

Para consultar os criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a 
programación de dita materia. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 
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 CURSO 4º G. E. 

 

Criterios de avaliación 

 Lograr unha axeitada posición corporal que permita tocar evitando tensións innecesarias. 

 Desenvolver unha correcta posición da man dereita que permita a independencia de cada un 
dos dedos. 

 Desenvolver unha posición correcta da man esquerda que permita a mobilidade desta sobre 
o diapasón, así como a realización de ligados e presillas. 

 Amosar a coordinación dos movementos de ámbalas dúas mans para obter unha 
interpretación limpa e áxil que permita a práctica de acordes simultáneos e arpexados, así 
como a interpretación de pezas a varias voces. 

 Memorizar algunha das pezas do repertorio. 

 Interpretar duas pezas dentro dun repertorio acorde con este nivel coa suficiente 
seguridade, entre as seguintes: 

 

 M. LINNEMANN: Rhumba, Desirée, Rodeo, Ragtime. 

 J. DOWLAND: English Dance 

 F. CARULLI: Andante Op. 241, Andante Op. 333, Vals Op. 10. 

 M. CARCASSI: Minueto en Do M. 

 M. GIULIANI: A Bolboreta. 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán dúas pezas a escoller entre as relacionadas 
anteriormente. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras orixinais o tribunal 
xunto con dúas fotocopias das mesmas. 

 Proba de linguaxe musical: o exercicio constará de varias partes nas que se comprobarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 3º curso de grao elemental. 

Para consultar os criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a 
programación de dita materia. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO - PROGRAMACIÓN DE GUITARRA  

 

             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 

 CURSO 1º G. P. 

 

Criterios de avaliación 

 Amosar unha correcta posición do corpo e o instrumento na execución musical das obras 
requiridas. 

 Amosar un dominio técnico acorde co nivel das pezas esixidas e cos obxectivos requiridos 
para a superación do 4º curso do grao elemental, nos seguintes apartados: acordes, escalas, 
afinación, lectura, memoria, presillas e ligados. 

 Interpretar unha das obras elixidas para a proba de memoria. 

 Interpretar o repertorio co emprego das uñas na man dereita coa finalidade de obter un son 
correcto. 

 Interpretar tres pezas entre as seguintes, a escoller unha de cada apartado: 

 

 Renacemento-Barroco 

 ANÓNIMO: Wilson Wilde. 

 D. PISADOR: Pavana muy llana para tañer. 

 

 Clásico-Romántico 

 A. MEISSONNIER: Siciliana. 

 F. CARULLI: Movimiento de Valsa. 

 F. TÁRREGA: Lágrima. 

 

 Contemporaneo 

 L. BROUWER: Estudo nº 6 de “Estudos Sinxelos”. 

 N. LECLERQ: Outremer, Orange, Turqueoise (escoller unha das tres). 

 E. CORDERO: Estudio a la cubana. 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán dúas pezas a escoller entre as relacionadas 
anteriormente. Os alumnos están obrigados a presentar as partituras orixinais o tribunal 
xunto con dúas fotocopias das mesmas. 

 Proba de linguaxe musical: o exercicio constará de varias partes nas que se comprobarán os 
contidos que os alumnos teñen que superar no 4º curso de grao elemental. 

Para consultar os criterios de avaliación da proba de linguaxe musical deberán consultar a 
programación de dita materia. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 
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 CURSO 2º G. P. 

 

Criterios de avaliación 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde con este 
nivel. 

 Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e fraseo 
axeitados ao seu contido. 

 Interpretar o repertorio co emprego das uñas na man dereita coa finalidade de obter un son 
correcto. 

 Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

 Amosar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 

 Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha obxectividade 
nas cualificacións: 

 

 LUYS MILÁN: Pavana nº 1. 

 F. SOR: Estudo nº 11 (de “30 estudos seleccionados”). 

 FLORES CHAVIANO: Cubanita / M. BYATT: Hangin’ Around. (escoller unha das dúas) 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán tres obras pertencentes a lista de obras adxuntas e de 
estilos diferentes, das cales como mínimo, unha será interpretada de memoria. Os alumnos 
están obrigados a presentar as partituras orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das 
mesmas.  

 Proba de teorico-práctica para valorar os coñecementos das materias do curso anterior. 
Para consultar os criterios de avaliación de ditas materias deben consultarse as respectivas 
programacións. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 
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 CURSO 3º G. P. 

 

Criterios de avaliación 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde con este 
nivel. 

 Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e fraseo 
adecuados ao seu contido. 

 Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

 Mostrar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 

 Interpretar o repertorio co emprego das uñas na man dereita coa finalidade de obter un son 
correcto. 

 Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha obxectividade 
nas cualificacións: 

 

 LUYS MILÁN: Pavana nº3/ANÓNIMO: “Go from my Window”. (escoller unha das dúas) 

 J. S. BACH: “Sarabande”, da Suite BWV 1002. 

 D. SEMENZATO: Chôro / J. PERNAMBUCO: Sons de Carrilhoês (escoller unha das dúas) 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán tres obras pertencentes a lista de obras adxuntas e de 
estilos diferentes, das cales como mínimo, unha será interpretada de memoria. Os alumnos 
están obrigados a presentar as partituras orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das 
mesmas.  O tribunal pode se o considera necesario realizar outra proba para valorar a 
práctica da lectura á vista, como figura nos criterios de avaliación. 

 Proba de teorico-práctica para valorar os coñecementos das materias do curso anterior. 
Para consultar os criterios de avaliación de ditas materias deben consultarse as respectivas 
programacións. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos de linguaxe musical. 
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 CURSO 4º G. P. 

 

Criterios de avaliación 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde con este 
nivel. 

 Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e fraseo 
adecuados ao seu contido. 

 Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

 Interpretar o repertorio co empleo das uñas na man dereita coa finalidade de obter un son 
correcto. 

 Mostrar nos estudios e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 

 Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha obxectividade 
nas cualificacións: 

 

 LUYS De NARVÁEZ: Diferencias sobre Guárdame Las Vacas. 

 J. S. BACH: Bourré, da Suite BWV 996.  

 H. VILLA-LOBOS: Mazurka-Chôro (da “Suite Popular Brasileira”). 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán tres obras pertencentes a lista de obras adxuntas e de 
estilos diferentes, das cales como mínimo, unha será interpretada de memoria. Os alumnos 
están obrigados a presentar as partituras orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das 
mesmas.  O tribunal pode se o considera necesario realizar outra proba para valorar a 
práctica da lectura á vista, como figura nos criterios de avaliación. 

 Proba de teorico-práctica para valorar os coñecementos das materias do curso anterior. 
Para consultar os criterios de avaliación de ditas materias deben consultarse as respectivas 
programacións. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos das outras materias. 
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 CURSO 5º G. P. 

 

Criterios de avaliación 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde con este 
nivel. 

 Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e fraseo 
adecuados ao seu contido. 

 Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

 Mostrar nos estudios e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 

 Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha obxectividade 
nas cualificacións: 

 

 MUDARRA: Fantasía de Ludovico. 

 J. S. BACH: Gavota en Rondó da Suite BWV 1006, Preludio da Suite nº 1 para Cello, 
Minuetos da Suite BWV 1006a (Escoller unha das tres. De elexir os Minuetos, haberá que 
tocar os dous) 

 S. MYERS: Cavatina / H. VILLA-LOBOS: Gavotta-Chôro da “Suite Popular Brasileira” 
(escoller unha das dúas). 

 

Interpretar o repertorio co emprego das uñas na man dereita coa finalidade de obter un son 
correcto. 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán tres obras pertencentes a lista de obras adxuntas e de 
estilos diferentes, das cales como mínimo, unha será interpretada de memoria. Os alumnos 
están obrigados a presentar as partituras orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das 
mesmas.  O tribunal pode se o considera necesario realizar outra proba para valorar a 
práctica da lectura á vista, como figura nos criterios de avaliación. 

 Proba de teorico-práctica para valorar os coñecementos das materias do curso anterior. 
Para consultar os criterios de avaliación de ditas materias deben consultarse as respectivas 
programacións. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% as de 
coñecementos teóricos. 
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 CURSO 6º G. P. 

 

Criterios de avaliación 

 Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensión dunha dificultade acorde con este 
nivel. 

 Memorizar e interpretar textos musicais empreñando a medida, articulación e fraseo 
adecuados ao seu contido. 

 Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. 

 Interpretar o repertorio co emprego das uñas na man dereita coa finalidade de obter un son 
correcto. 

 Mostrar nos estudios e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual. 

 Interpretar unhas obras obrigadas polo departamento co fin de garantir unha obxectividade 
nas cualificacións: 

 

 S. L. WEISS: Pasacaille. 

 J. S. BACH: Preludio, da Suite nº 2 para Laúd (BWV 997). 

 H. VILLA-LOBOS: Preludio nº 1. 

 

Procedementos de avaliación 

O exame constará de dous apartados: 

 Proba instrumental: interpretarán tres obras pertencentes a lista de obras adxuntas e de 
estilos diferentes, das cales como mínimo, unha será interpretada de memoria. Os alumnos 
están obrigados a presentar as partituras orixinais ao tribunal xunto con dúas fotocopias das 
mesmas.  O tribunal pode se o considera necesario realizar outra proba para valorar a 
práctica da lectura á vista, como figura nos criterios de avaliación. 

 Proba de teorico-práctica para valorar os coñecementos das materias do curso anterior. 
Para consultar os criterios de avaliación de ditas materias deben consultarse as respectivas 
programacións. 

 

Cada un dos exercicios anteriores puntuarase de cero a dez, tendo a obriga de obter un 
mínimo de cinco puntos en cada exercicio para superar a proba. A nota final será a 
ponderación dos dous exercicios cun valor do 70% a proba instrumental e un 30% a de 
coñecementos das outras materias. 

 

 

 

 


