MODEL D'EXAMEN D'INGRÉS AL GRAU DE COMPOSICIÓ
Cognoms:

Nom:

PRIMERA PART
Aquesta part de la prova és de caràcter eliminatori i suposa el 60% de la nota final de la
prova específica. Serà necessària una qualificació mínima de 5 sobre 10 per a poder realitzar
la segona part.
1.A Estudia la següent peça i respon a les preguntes formulades a continuació (30% de la
nota final):
1. Quina forma té la peça? (1,5 p.)
2. A quina època pertany? (0,5 p.)
3. Indica a la partitura les unitats estructurals (frases, semifrases, etc.) que
conformen els primers 16 compassos (1,5 p.)
4. Analitza harmònicament (a la partitura) l'inici de la peça fins el primer del
compàs 5, i des del compàs 29 a l'inici del compàs 33, indicant les tonalitats,
els acords emprats (i les seues funcions tonals), notes estranyes, etc. (5 p.)
5. Explica la presència del si natural a l'últim temps del compàs 23 (0,75 p.)
6. Explica quina funció harmònica té l'acord de la primera meitat del compàs 43
(0,75 p.)
1.B Realitza a 4 veus el següent baix-tiple tenint en compte les notes donades com a notes
reals. Si utilitzes notes estranyes en les altres veus indica de quin tipus son. Indica també les
tonalitats, els graus i les funcions tonals que utilitzes. Afegeix també una sexta augmentada i
digues de quin tipus és. (30% de la nota final).

SEGONA PART
Aquesta prova no té caràcter eliminatori i representa el 40% de la nota final.
2.A Escriu el següent dictat a dues veus. Representarà el 10% de la nota final.
2.B Lectura a vista al piano (10% de la nota final)
2.C Entrevista amb el candidat sobre les pròpies obres i defensa de les mateixes, amb un
màxim de tres obres presentades. Es recomana portar una còpia per a cada membre del
tribunal. (20% de la nota final).
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