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PROBAS DE ACCESO AO 1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL 

De acordo co establecido na Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa sobre a realización das probas de acceso ao curso 
académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza do 
29 de maio, con carácter xeral, a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional 
desenvolveranse a través da modalidade non presencial, agás nas especialidades de Percusión e 
Piano que, debido á tipoloxía destes instrumentos, debe realizarse de xeito presencial. Nas 
demáis especialidades instrumentais, só no caso de que haxa máis inscritos que prazas ofertadas 
se deberá realizar a proba con carácter presencial por chamamento único a cada aspirante.  

Unha vez rematado o prazo de matrícula, o centro publicará na súa páxina web cal será a canle 
concreta pola que os/as aspirantes deberán realizar a proba de acceso (presencial ou non 
presencial). No caso da modalidade non presencial indicarase o correo electrónico e a data para 
facer chegar as gravacións; no caso da modalidade presencial publicaranse os horarios e os 
espazos nos que se levarán a cabo as probas, incluíndo as indicacións oportunas que permitan 
realizar estas probas coas debidas garantías de seguridade nas instalacións do centro educativo. 

PROBAS NON PRESENCIAIS 

O desenvolvemento da proba constará de dúas partes: 

Os/as aspirantes deberán enviar ao centro educativo dúas gravacións de vídeo, unha para que 
sexa avaliada a primeira parte da proba e outra para que sexa avaliada a segunda parte. Nas 
gravacións enviadas non se poderá contar con ningún de tipo de acompañamento 
instrumental. Calquera gravación que non cumpra con estas indicacións será considerada nula.  

- Para a primeira parte da proba, os aspirantes interpretarán, no instrumento da 
especialidade a que se opta, dúas obras completas de distintos estilos sen repeticións e 
non sendo necesaria a interpretación de memoria. No caso de que as obras conten con 
compases de espera non será preciso que o aspirante respete a súa duración real.  
Poderán realizar unha gravación distinta para cada movemento, pero sempre realizando 
unha interpretación continua do mesmo. Xunto co envío das gravacións achegarase una 
relación coa indicación dos movementos e compositores das obras interpretadas, así 
como un PDF das partituras. Ditas gravacións non deberán exceder un tempo máximo 
de 30 minuntos e realizaranse nun formato estándar de vídeo. O prazo do envío 
destas gravacións será dende o momento da publicación na páxina web dos tribunais 
non presenciais (unha vez rematado o prazo de matrícula) ata o Luns 15 de Xuño ás 
23:59 horas.  

 

- Para a segunda parte da proba, os aspirantes realizarán un exercicio conxunto de lectura 
rítmica e entoación. Este exercicio será publicado na páxina web do conservatorio e 
deberá ser enviado mediante una gravación realizada nunha toma única de todo o 
exercicio na que se faga una execución continua do mesmo. Para a realizar esta 
gravación unicamente se poderán axudar dun diapasón para coller a referencia antes 
de comezar o exercicio. Dita gravación deberá enviarse nun formato estándar de 
vídeo.  
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PROBAS PRESENCIAIS 

O desenvolvemento da proba constará de dúas partes: 

Os/as aspirantes deberán acudir ao centro educativo na data e hora publicadas na páxina web 
para a realización das dúas partes da proba nun único chamamento. Os aspirantes realizarán a 
proba sen acompañamento instrumental.  

- Para a primeira parte da proba, os aspirantes interpretarán, no instrumento da 
especialidade a que se opta, dúas obras completas de distintos estilos sen repeticións e 
non sendo necesaria a interpretación de memoria, aínda que si poderá ser valorada. No 
caso de que as obras conten con compases de espera non será preciso que o aspirante 
respete a súa duración real. Achegarase una relación coa indicación dos movementos e 
compositores das obras interpretadas, así como un PDF de ditas partituras como data 
máxima o 10 de Xuño. 

 

- Para a segunda parte da proba, os aspirantes realizarán un exercicio conxunto de lectura 
rítmica e entoación. Este exercicio será publicado na páxina web do conservatorio. Para 
realizar esta parte da proba unicamente se poderán axudar dun diapasón para coller 
a referencia antes de comezar o exercicio.  

 

Pontevedra 1 de Xuño de 2020 

A directora do Cmus Manuel Quiroga de Pontevedra 

Paula Castro Barreiro 

 

 

 

 

 

 


