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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 (instrumental) e outra para que sexa avaliada a 
segunda parte (linguaxe). 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 minutos 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 o venres 12 
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. 
 
 
Cada aspirante enviará ao email do centro (cmuspontevedra@gmail.com) ás 
grabacións ou un enlace que poderá estar en calquer servicio de almacenamento (por 
exemplo un enlace a unha carpeta de Google Drive, a través de WeTransfer, etc). 
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TRIBUNAL 12– CONTRABAIXO 

Presidente Antonio Simoes 

Secretario/a Verónica Couto 
Suplentes Lúa García (LM) 

Xacobe Lamas 
 

1 ANDIÓN ÁLVAREZ, HUGO 
 
 

TRIBUNAL 13 (ICPRB) 

Presidente Uxía Delgado 
Secretario/a Verónica Couto 
Suplentes Lúa García (LM) 

Arquímedes Artal 

 
1 FERRADÁS LENS, JULIETA 

 
 

TRIBUNAL 14 (FAGOTE) 

Presidente Ferran Calatayud 
Secretario/a Verónica Couto 
Suplentes Lúa García (LM) 

Paula Castro 

 
1 FEAL AROCO, ISABEL 
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TRIBUNAL 15 (TROMPA)  

Presidente Miguel A. Rodríguez 

Secretario/a Verónica Couto 
Suplentes Lúa García (LM) 

Raúl Cortes 
 

1 LAGO ROSALES, BRUNO 
 
 

TRIBUNAL 16 (TROMBÓN) 

Presidente Raúl Cortés 
Secretario/a Verónica Couto 
Suplentes Lúa García (LM) 

Miguel A. Rodríguez 

 
1 GONZÁLEZ PARADA, HUGO 
2 GONZALO CARBALLO, CARLOTA 
3 NOGUEIRA AGEITOS, MAURO 

 
 

TRIBUNAL 17 (CANTO) 

Presidente Luz Alonso 

Secretario/a Verónica Couto 
Suplentes Lúa García (LM) 

Gloria Collazo 

 
1 PAZOS CUARTAS, SARA LUISA 

 
 
 
 


