
SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – SAXOFÓN 

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVO: 

Saxofón en Mib: 

"Rapsodia" de C. Debussy (Durand). 

"Sonata" de P. Hindemith (Schott). 

"Sacaramouche" de D. Milhaud (Salabert). 

"Concierto" de A. Glazounov (Leduc). 

"Estudios variados" de M. Mulé (Leduc). 

Saxofón en Sib: 

"Concierto" de J. H. Fiocco (Schott). 

"Sonata" de J. Feld (Leduc). 

"Fantasía" de H. Villalobos (Southern). 

"Estudios pour Saxophone et piano" de Ch. Koechlin (F. Mus). 

"Suite HI" de J.S. Bach (Lemoine). 

Criterios de avaliación: 

1°) Utilizar o esforzo muscular e a respiración adecuados ás exixencias da execución instrumental. (Con este criterio 
preténdese avaliar o dominio da coordinación motriz e o equilibrio entre os indispensables esforzos musculares que 
require a execución instrumental e o grao de relaxación necesario para evitar crispacións que conduzan a unha 
pérdida do control na execución). 

2°) Demostrar o dominio na execución de estudios e obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicales. (Este 
criterio avalía a capacidade de interrelacionar os coñecementos técnicos e teóricos necesarios para conseguir unha 
interpretación adecuada). 

3°) Demostrar sensibilidade auditiva na afinación e no uso das posibilidades sonoras do instrumento. (Mediante este 
criterio pretendese avaliar o coñecemento das características e do funcionamiento mecánico do instrumento e a 
utilización das súas posibilidades). 

4°) Interpretar obras das distintas épocas e estilos como solista e en grupo. (Mediante este criterio trátase de avaliar 
o grao de adecuación por parte do alumno dos distintos criterios de interpretación en función do estilo da obra a 
interpretar).  

5°) Demostrar a autonomía necesaria para abordar a interpretación dentro das marxes de flexibilidade que permita 
o texto musical. (Este criterio avalía o concepto persoal estilístico e a libertade de interpretación dentro do respeto 
ó texto). 

6º) Ler textos a primeira vista con fluidez y comprensión. (Este criterio de avaliación pretende constatar a capacidade 
do alumnado para se desenvolver con certo grao de autonomía na lectura dun texto). 

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



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – LINGUAXE MUSICAL 

A proba estará composta polos seguintes apartados: 

1. Lectura rítmica. Exercicio entre 16 e 20 compases nas claves de Sol e de FA en 4ª, que incluirá as dificultades 
propias do 2º curso de G.P. 

2. Entoación. Exercicio entre 12 e 16 compases en Clave de Sol, en calquera tonalidade maior ou menor. Dito 
exercicio realizarase sen acompañamento pianístico. Ao alumno tocaráselle o acorde de tónica e a escala antes da 
súa realización. 

3. Ditado. Consistirá nunha frase 8 compases a dúas voces, que incluirá as dificultades propias do 2º curso de grao 
profesional. O alumno terá que situarse tonalmente tomando como referencia o LA 440, e tras escoitar o esquema 
harmónico I IV V I da tonalidade. 

5. Teoría. Realización de exercicios teórico sobre os seguintes contidos: intervalos, acordes triadas e cuatriadas, 
cifrado harmónico e americano, notas estrañas, cadencias, diferentes tipos de escalas, flexións (dominantes 
secundarias), serie harmónica, transporte escrito e mental e con instrumentos transpositores. 

Criterios de avaliación 

1. Ler fragmentos rítmicos nas clave de sol e de fa en 4ª, nun tempo establecido, mantendo o pulso fronte ao cambios 
de compás aplicando a equivalencia establecida, 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, o compás, a tonalidade, os movementos 
melódicos e as fórmulas rítmicas, e reproducilo graficamente con corrección. 

4. Realizar correctamente os exercicios teóricos prácticos sobre elementos rítmicos, melódicos, expresivos, 
harmónicos e formais solicitados. 

Criterios de cualificación e promoción 

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 

  



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – NOVAS TECNOLOXÍAS 

CONTIDOS E ESTRUTURA DAS PROBAS  

a) Realización de un traballo de edición de partituras (con algún dos editores de partituras estudados no curso) 

b) Realización de un traballo de edición de audio (con algún dos editores de audio estudados no curso) 

c) Realización de un traballo de edición de secuencia audio (con algún dos secuenciadores estudados no curso) 

Duración máxima deste apartado, 2 horas 

Esta proba poderá estar constituída por un exercicio ou exercicios que engloben os tres apartados ou só por dous 
deles escollidos polo profesor-a en función da duración estimada das tarefas propostas.  

Contidos 

Os establecidos na programación da materia 

Criterios de avaliación e cualificación 

Ponderación dos criterios de avaliación 

A cualificación obtense realizando a seguinte media ponderada dos distintos elementos, puntuándose cada un deles 
de 1 a 10 puntos. 

Tarefas realizadas (manexo das técnicas e conceptos) relacionados con editores de partituras 50 % 

Tarefas realizadas(manexo das técnicas e conceptos) relacionados con secuenciadores 25 % 

Tarefas realizadas(manexo das técnicas e conceptos) relacionados con editores de Audio 25 % 

Debido a que a cualificación final exprésase cun número sen decimais, o profesor deberá redondear a nota do 
seguinte xeito: 

a) Con decimais igual ou menor que 4: redondeo ao número inmediato inferior. 

b) Con decimais igual ou superior que 5: redondeo ao número inmediato superior 

 

Pódese consultar máis información sobre a materia de Novas Tecnoloxías na seguinte ligazón:  
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/wp-content/uploads/2019/10/Programaci%C3%B3n-Novas-
tecnolox%C3%ADas-2019-2020.pdf 

  



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – HARMONÍA 

Contidos 

 Realizar un baixo-tiple sen cifrar dado polo profesor ou tribunal que conteña os contidos referidos na programación 
e cunha extensión mínima de 16 compases. O tempo de realización do exercicio será de 2 horas 

 Analizar nunha obra ou fragmento proposto polo profesor ou tribunal os acordes, as cadencias, as notas alleas e 
as modulacións. O tempo de realización deste exercicio será de 1 hora. 

Outro formato da proba será o que contemple os dous apartados anteriores nun único exercicio. O tempo de 
realización deste exercicio será de 3 horas máximo 

Criterios de avaliación e cualificación 

• Demostra-lo dominio do alumno no referente á mecánica de encadeamento dos diferentes acordes cuatriadas 
(sentido morfolóxico) e a súa aplicación dentro da frase musical (sentido sintáctico) 

• Demostra-lo dominio do alumno no referente ás distintas técnicas de modulación e a súa aplicación práctica dentro 
da frase musical 

• Identificar auditivamente os principais elementos morfolóxicos e sintácticos da harmonía tonal e estruturas formais 
concretas 

• Recoñece-los procedementos morfolóxicos e sintácticos da harmonía tonal mediante a análise de obras ou 
fragmentos adaptados ós contidos do curso 

• Identificar mediante a análise, diversos erros en exercicios preparados con esta finalidade e propoñer solucións 

• Comprobar que o alumno é capaz de empregar un instrumento polifónico para constatar sonoramente o escrito 

• Identificar auditivamente estruturas formais concretas. 

• Identificar mediante a análise de obras os procedementos de transformación temática. 

• Identificar auditivamente erros nun exercicio proposto para tal fin, e propor solucións. 

1. Mecánica de enlaces dos acordes (movementos harmónicos ,disposición das partes, cruces das mesmas, xiros 
melódicos, condución e alteración da sensible. 20% 

2. Formación, cifrado e uso axeitado das triadas e cuatriadas (facendo fincapé nestas últimas) en estado fundamental 
e as súas inversións. Preparación e resolución correctas das disonancias. 20% 

3. Sintaxe harmónica tonal 15% 

4. Modulación, correcta realización dos procesos modulatorios, tanto na modulación diatónica como na cromática e 
uso axeitado das alteracións que corresponden tanto a cada tonalidade coma ás escalas auxiliares. 25% 

5. Realización de series e progresións harmónicas unitónicas e modulantes de xeito correcto 15% 

6. Creatividade e ausencia de monotonía na realización do traballo 5% 

NOTA: en todos os apartados RESTARASE 0,5 POR CADA ERRO 

Pódese consultar máis información sobre a materia de Harmonía na seguinte ligazón:  
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/wp-content/uploads/2019/10/Programaci%C3%B3n-
Harmon%C3%ADa-4%C2%BA-Grao-Profesional-2019-2020.pdf 

  



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – BANDA 

Criterios de avaliación 

Interpretar obras de banda(fragmentos das mesmas determinados polo tribunal) representativas do repertorio 
bandístico, de acordo co seu nivel instrumental, demostrando estabilidade rítmica, fraseo, calidade sonora, 
articulación, etc. axeitados ao nivel. Demostrar dominio do instrumento e da partitura individual, de acordo coas 
esixencias de cada obra. 

Contido da proba 

A proba consistirá na interpretación do fragmento/s que o tribunal determine, da obra e parte correspondente á o 
curso e especialidade á que se queira acceder. 

Repertorio 5º GP: 

• Paris Scketches ( M. Ellerby) 

• 1st symphony Voice of Mind ( H. Mertens) 

• Camiños de Ida e Volta ( J. Pérez) 

• 5th Sympnony ( Final) ( Schostakovich) 

 

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

  



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – CONXUNTO 

Interpretación de tres obras de estilos diferentes dun nivel de dificultade técnica non inferior ao curso anterior ao 
que se presenta, escritas e/ou adaptadas para a agrupación proposta polo alumno/a. 

Contidos 

- A unidade sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, fraseo, etc. 
- Agóxico e dinámico. 
- Estudo e práctica dos xestos anacrúsicos para tocar sen dirección. 
- Equilibrio sonoro e de planos. 
- Control permanente da afinación. 
- Desenvolvemento da igualdade de ataques. 
- Análise e interpretación de obras do repertorio. 
- Práctica de conxunto da agrupación correspondente. 
- Traballo gradual do repertorio básico máis salientable da agrupación correspondente. 
- Valoración do sistema como marco da interpretación. 
– Audicións comparadas de interpretacións de conxuntos, para analizar de maneira crítica as características das 
versións 
Criterios de avaliación 

1. Interpretar obras do repertorio propio da agrupación correspondente. Con este criterio preténdese avaliar a 
capacidade de unificación de criterio interpretativo entre todos os compoñentes do grupo, e do equilibrio sonoro 
entre as partes. 

2. Actuar como responsable do grupo, dirixindo a interpretación colectiva mentres realiza a súa propia parte, se 
procede. Mediante este criterio preténdese verificar se o alumnado ten un coñecemento global da partitura e sabe 
utilizar os xestos necesarios da concertación. Ademáis, pódense valorar os seus criterios sobre unificación do son, 
timbre, vibrato, afinación, fraseo, etc. 

3. Ler a primeira vista unha obra de pequena dificultade na agrupación que corresponda. Este criterio pretende 
comprobar a capacidade do alumnado para desenvolverse con autonomía na lectura dun texto, así como o seu grao 
de fluidez na lectura e comprensión da obra. 

4. Estudar as obras correspondentes ao repertorio programado. Mediante este criterio preténdese avaliar o sentido 
da responsabilidade como membro dun grupo, a valoración que ten o seu papel dentro deste e o respecto pola 
interpretación musical. 

5. Interpretar en público obras do repertorio para conxunto. Este criterio serve para comprobar a unificación do 
fraseo, a precisión rítmica, o equilibrio sonoro, a preparación de cambios dinámicos e de acentuación, así como a 
adecuación interpretativa ao carácter e ao estilo da música interpretada. 

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas 

-Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 20% 
-Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20% 
-Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 20% 
-Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación): 40% 
 
Pódese consultar máis información sobre a materia de Conxunto na seguinte ligazón:  
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/wp-content/uploads/2019/10/Programacion-Conxunto-CON-
ANEXO-ACORDE%C3%93N-2019-2020.pdf 

  



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – PIANO COMPLEMENTARIO 

Contidos 

– Interpretación de pezas ou obras adecuadas ao nivel que escollerá o tribunal entre 5 presentadas polo candidato. 

– Lectura a vista de pequenos fragmentos acordes ao nivel. 

– Análise e acompañamento dunha melodía dada polo tribunal de ata 2 alteracións, empregando estruturas 
harmónicas (I-IV- V-V7- II- VI) con acordes e Baixo Alberti. 

Criterios de avaliación e cualificación 

– Interpretación das obras (60%). 

– Lectura a vista (20%) 

– Acompañamento e análise (20%) 

Obras orientativas 

Nikolaev ____________________________________________Escola rusa de piano 1º 

A Tchokov-Gemiu_________________________________El Piano (Iniciación/Preparatorio) 

A. Zipilivan______________________________________________De Bach a Stravinsky 

Czerny ___________________________________________________________Estudos 

F. Emonts _______________________________________Método Europeo de Piano I – II 

Violeta Hemsy de Gainza___________________________Palitos chineses Volume I a; I b 

Antón García-Abril __________________________________Cadernos de Adriana I, II, III 

M. Carra___________________________________________Método curso 1º, 1º volume 

Kabalewsky _________________________________________Op. 39: 1-12, e Op. 89: 1-8 B. 

Bartok ____________________________Mikrokosmos Vol. I, e “32 Klavierstück” nº 1, 3 

Elyse Mach_________________________________________Contemporary Class Piano 

E. L. Lancaster, Victoria McArthur____________________________I Used to Play Piano. 

E. L. Lancaster _________________________Alfred's Basic Adult Piano Course Greatest  

 

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

  



SETEMBRO 2020 

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

Probas de acceso 5º GP – HISTORIA DA MÚSICA 

As probas de acceso a 5º curso de G.P, consistirán na realización escrita dunha proba que contará con dúas partes: 

 Comentario de varias audicións significativas dos períodos correspondentes á programación de Unidades 
Didácticas do curso. Non se valorará o recoñecemento dos fragmentos nin dos autores, senón a descripción 
das características que definan a cada unha das audicións como representativas dun determinado estilo ou 
período histórico. O número de audicións variará en función da duración das mesmas. Ditas preguntas 
poderán ter diversos formatos (definicións, respostas múltiples, desenvolvemento de temas xenéricos,...). 
50% 

 Resposta por escrito a diversas preguntas sobre os contidos da programación de 4º de Grao Profesional. 
Ditas preguntas poderán ter diversos formatos (test, definicións, respostas múltiples, desenvolvemento de 
temas xenéricos...), co obxecto de avaliar a adquisición por parte do alumnado dos diversos contidos da 
programación do curso. 50%- 

Pódese consultar máis información sobre a materia de Historia da Música na seguinte ligazón:  
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/wp-content/uploads/2019/10/Programaci%C3%B3n-Historia-de-la-
M%C3%BAsica-2019-20.pdf 


