
SETEMBRO 2020 

[Escriba aquí] 
IMPORTANTE: 
Todos os aspirantes deberán traer: 
 DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade. 
 Orixinais das obras que interprete 

Acceso a 2º DE GRADO ELEMENTAL:  GUITARRA 

Listado de obras orientativas 

A song game...................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 39) 

The Rag Doll ...................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 35) 

The Flautist .....................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 36) 

A Court Dance ................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 43) 

A song game ..................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 39). 

Criterios de avaliación: 

- Adoptar unha posición correcta da guitarra con respecto ao corpo. 

- Dominar os elementos técnicos propios deste nivel que deberá incluír como mínimo: .acordes de dúas notas 
como mínimo. .utilización de pulgar, índice .medio e anular na man dereita. .utilización dos catro dedos man 
esquerda. .as melodías deberán ter algún baixo acompañante. 

- Interpretar dúas obras do listado de obras orientativas ou outras de características semellantes. 

- Ler un fragmento a primeira vista de dificultade adecuada ao curso  

Cualificación: 

 Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura: 

-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos acordes co nivel e as obras a 
interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición corporal axeitada. 

-Calidade do son. 

-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de dinámica e articulación. 

-Interpretación completa das partituras. 
4 puntos 

Fluidez: 

Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un pulso estable e interpretar 
con precisión rítmica. 
3 puntos 

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación: 

Variedade de articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións do texto, 
diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos tipos de ataque, picado, etc.) Todo aquilo que resta 
monotonía á interpretación e lle confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e 
tempo. Musicalidade. 
3 puntos 

Pódese consultar máis información sobre a materia de guitarra na seguinte ligazón: 
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/wp-content/uploads/2019/10/Programaci%C3%B3n-Guitarra-
2019-2020.pdf 
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PROBA DE ACCESO AO 2º GE LINGUAXE MUSICAL 

 

A proba estará composta polos seguintes apartados: 

1. Lectura rítmica. Exercicios en clave de sol, que incluirán as dificultades propias do 1º curso de Grao Elemental. 

2. Entoación. Exercicio que incluirá as dificultades propias do 1º curso de Grao Elemental. Dito exercicio 
realizarase con acompañamento pianístico. Ao alumno se lle dará o acorde de tónica e a escala antes da súa 
realización e apoiarase co piano durante a realización. 

3. Ditado. En Do M, que incluirá as dificultades rítmico- melódicas propias do 1º curso de Grao Elemental. 

4. Teoría. Realización de exercicios de teoría cos contidos propios do curso e 1º G.E. 

Criterios de avaliación 

1. Ler fragmentos rítmicos na clave de sol, nun tempo establecido, mantendo o pulso, executando as fórmulas 
rítmicas con corrección, e nomeando correctamente as notas. 

2. Entoar afinadamente unha melodía, nomeando as notas e mantendo correctamente o pulso. 3. Recoñecer a 
través da audición dun fragmento rítmico- melódico, os movementos melódicos e as fórmulas rítmicas, e 
reproducilo graficamente con corrección. 

4. Realizar con corrección os exercicios teórico- prácticos sobre os elementos rítmicos, melódicos, expresivos e 
formais solicitados. 

Criterios de cualificación 

Cada un dos catro apartados puntuarase de 0 a 10 puntos, debendo o alumno superar, en cada un deles, os 
coñecementos mínimos requiridos polo tribunal. A nota final obterase mediante a seguinte media ponderada: 

1. Lectura rítmica 40% 

2. Entoación 20 % 

3. Ditado 20% 

4. Teoría 20% 

Para superar a proba, o alumno/a deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5. 

Pódese consultar máis información sobre a materia de linguaxe musical na seguinte ligazón: 
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/wp-content/uploads/2019/10/Programaci%C3%B3n-Linguaxe-
Musical-2019-2020.pdf 

 


