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Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura
Crèdits ECTS
Créditos ECTS
Tipus de formació
Tipo de formación
bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

Matèria
Materia
Títol Superior
Título Superior
Especialitat
Especialidad
Centre
Centro
Departament
Departamento
Professorat
Profesorado
e-mail
e-mail
1.1

Curs /Curso

Violoncel

12
Bàsica

Curs
Curso

2n

Semestre
Semestre

Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura
Idioma/s en que se imparte la asignatura

Annual

Valencià-castellà

Pedagogia
Música
Violoncel
Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló
Corda – arc
Dimas Moreno Montoro – Teresa Alamà Izquierdo
dimasmorenomontoro
@gmail.com/tealiz@h
otmail.com

Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La classe de pràctica instrumental tindrà com a fi el perfeccionament de les capacitats tècniques de
l'alumne, així com la informació en tot el que refereix a aspectes històrics-estilístics, que li permeten
abordar la interpretació del repertori més representatiu de l'instrument, en totes les seues diferents
agrupacions i èpoques. Per a açò tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumne les següents
capacitats:
- Capacitar professionalment dins de l'àmbit de la interpretació musical.
- Desenvolupar la personalitat artística.
- Inculcar un sentit autocrític exigent com a base del continu perfeccionament.
- Dominar el cos i la ment per a utilitzar la tècnica amb seguretat i així poder concentrar-se en l'audició i
interpretació.
- Desenvolupar hàbits d'estudi valorant el rendiment en relació amb el temps emprat.
- Dominar l'especialitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d'especialització i la
versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
- Aplicar amb autonomia els coneixements tècnics i musicals per a la resolució dels diferents aspectes
associats a la interpretació.

- Analitzar i valorar críticament la selecció dels digitats i l'ús de l'arc.
- Aprofundir en l'escolta per a desenvolupar el so i l’afinació.
- Conèixer i interpretar els recursos tècnics del llenguatge contemporani.
- Formar-se una imatge ajustada de si mateix, de les seues característiques i possibilitats, adquirint
progressivament la capacitat d'autoformació.
- Aprofundir en un repertori ampli que reflectisca les diferents èpoques i estils de que gaudeix l'instrument.
- Aplicar de manera personalitzada a la interpretació tots els coneixements adquirits.
- Desenvolupar els coneixements musicals per a adquirir la suficient autonomia per a la solució de
qüestions relacionades amb la interpretació com digitació, articulació, fraseig, dinàmiques, etc.
- Treballar la totalitat del repertori proposat per al curs, superant les dificultats tècniques i musicals

1.2

Coneixements previs
Conocimientos previos

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación

-Haver aconseguit les competències de l'assignatura segons l'annex II establit en els
Reials decrets no 630/2010 a 634/2010 de 14 de Maig de 2010 pels quals es regulen els
continguts bàsics d'aquests ensenyaments.
-Haver obtingut una avaluació final positiva respecte dels resultats d'aprenentatge
que figuren en aquesta guia.
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Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar
el grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc)
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco)

COMPETENCIES TRANSVERSALS I/O GENÈRIQUES
CT1- Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2- Arreplegar informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionarla adequadament.
CT3- Solucionar problemes i prendre decisions que responguen als objectius del
treball que es realitza.
CT6- Realitzar autocrítica cap al propi acompliment professional i
interpersonal. CT8- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
CT9- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos
culturals diversos.
CT10-Liderar i gestionar grups de treball.
CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada
en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials
i artístics i als avanços que es produïsquen en l'àmbit professional i
seleccionar els llits adequats de formació contínua.
CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seua activitat professional. CT14Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i
solucions viables.
CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i
l'esperit emprenedor en l'exercici professional.
CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al
patrimoni cultural i mediambiental.
CT17- Contribuir amb la seua activitat professional a la sensibilització social de
la importància del patrimoni cultural, i la seua incidència en els diferents
àmbits i la seua capacitat de generar valors significatius.
COMPTÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE1- Interpretar el repertori significatiu de la seua especialitat tractant de
manera adequada els aspectes que l’identifiquen en la seua diversitat
estilística CE2- Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.
CE3-Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en tot tipus de
projectes musicals participatius, des del duo fins als grans conjunts.
CE4- Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en
el coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les
característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.

CE5- Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals
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amb rigor.
CE6- Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la
interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió
de l'obra musical.
CE7- Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre
material musical
CE8-Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives
o de lideratge que es puguen donar en un projecte musical col·lectiu.
CE10- Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seua activitat
professional i ser capaç de desenvolupar les seues aplicacions pràctiques en
el seu àmbit de treball.
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Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

- Interpreta el repertori més representatiu
de l'instrument.

CT1, CT3, CT17, CE7,
CE10

- Presenta en públic programes de diversos
estils d'acord amb el seu nivell demostrant
qualitat comunicativa i artística.

CT3, CT6, CT7, CT8, CT13,
CT15, CT16, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6

- Demostra l'autonomia i el sentit crític necessari
per a abordar la interpretació d'obres musicals.

CT3, CT11, CT12, CT15,
CE7

- Executa obres sol o de cambra en públic amb una
adequada qualitat sonora en la seua interpretació,

CT3, CT9, CT10, CT15,
CE8

utilitzant l'esforç muscular i la respiració adequades
a les exigències de l'execució musical.
- Demostra la correcta assimilació dels continguts
harmònics, estilístics, històrics i artístics per a
abordar la correcta interpretació d'obres de
diferents estils.

CT3, CT11, CT 13, CE7

- Analitzar i conèixer d'una manera adequada les
idees musicals que interpreta en les obres i el
seu context històric-cultural.

CT2, CT3, CT14, CE1,
CE2, CE4

- Coneix i pràctica el protocol escènic.

CT3, CE10, CT12

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en
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finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de
competències.
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias,
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o
conjunto de competencias.

4

Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

CONTINGUTS GENERALS:
-Síntesi i domini de les dimensions bàsiques de
la interpretació musical profesional.
- Desenvolupament d'un estil propi com a intèrpret i de
la maduresa creativa.
- Hàbits i tècniques d'estudi, valoració crítica del treball.
- Control de correctes hàbits posturals i tècniques de
relaxació.
- Coneixement bàsic de la construcció,
manteniment, comportament acústic i
característiques del propi instrument.
CONTINGUTS ESPECIFICS
- Maduració de la tècnica apresa amb anterioritat.
- Conscienciació del concepte d'estudi enraonat
i autoavaluació de les sessions d'estudi
- Coneixement i aplicació de les tècniques d'escalfament
i assimilació de la seua utilitat.

Planificació temporal
Planificación temporal

-Tots els continguts de l’assignatura
es desenvoluparan de manera
continua al llarg de tot el curs.

- L'alumne serà avaluat en
cadascuna de les classes i en cada
audició que realitze.
- La recollida d'informació es
realitzarà en tres moments:
Avaluació inicial, avaluació
contínua i avaluació final.
- El grau d'aprenentatge que
aconseguisca l'alumne s'expressarà
segons les següents qualificacions
numèriques:
0 - 4.9 Suspens (SS)
5 - 6.9 Aprovat (AP)
7 - 8.9 Notable (NT)
9 -10 Excel·lent (EX)

- Eliminació progressiva de les tensions supèrflues
que afecten al funcionament del cos en general.
- Anàlisi rítmica i melòdic de la distribució de l'arc.
- Elaboració dels digitats en funció de la pròpia mà i
dels recursos tècnics i musicals.
- Desenvolupament de la mà esquerra mitjançant l'estudi de
les extensions, vuitenes digitades, desenes, pizzicatos,

dobles harmònics i el trinat.
- Entrenament continu i progressiu de la relació entre
l'oïda externa i l'oïda interna o memòria auditiva.

- Aprofundiment en l'estudi de la dinàmica i la
seua relació amb la mà dreta i esquerra.
- Desenvolupament de les varietats del vibrato,
del timbre, de la intensitat i de la projecció.
- Desenvolupament de la concentració a través del
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control sobre la respiració i l'exercització de la
memòria visual, auditiva i motora.
- Estudi de diferents recursos tècnics moderns,
mitjançant la lectura i anàlisi de partitures de
música contemporània.
- Desenvolupament de la polifonia auditiva mitjançant
l'estudi de dobles cordes i acords de tres i quatre sons.

- Hàbits d'estudi que incloguen el metrònom com a
punt de referència rítmic.
- Lectura a primera vista.
- Desenvolupament de la destresa tècnica, expressiva
i comunicativa.
- Interpretacions públiques freqüents per a entendre la
problemàtica del concert i aprendre a superar les dificultats
específiques que puguen aparèixer, analitzant

cada cas personal.
- Fomentar la interpretació amb criteris estilístics.
- Animar a l'alumne a la seua futura emancipació,
fomentant la seua pròpia visió interpretativa a partir dels
criteris objectius, així com la seua autonomia progressiva

en l'elecció de digitats o arcs, també basats tant en
la tradició, com en els coneixements adquirits o en
iniciatives personals argumentades.
- Coneixements d'harmonia, forma i anàlisi de les
obres que van a interpretar.
- Coneixement de la mecànica de l'instrument.
- Coneixement i assimilació de la història
l'instrument en els diferents períodes històrics.

de

- Crítica constructiva entre companys.
- Assistència a concerts, classes magistrals i audicions.
- Desenvolupament d'un estil propi com a intèrpret i de
la maduresa creativa.
- Desenvolupament de l'autocrítica.
- Desenvolupament de la personalitat interpretativa.
- Potenciació de la intuïció musical.
- Memorització del repertori.
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5.1

Activitats formatives
Actividades formativas
Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Classe presencial
Clase presencial

Classes pràctiques

Clases prácticas

Exposició
treball en grup
Exposición
trabajo en grupo

Tutoria
Tutoría

Avaluació
Evaluación

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i
coneixements en l'aula.
Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y
conocimientos en el aula.
Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos,
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori,
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades,
biblioteques, en Internet, etc.
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat
de l'alumne.
Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática,
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…,
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y
actividad del alumno.

Relació amb els Resultats
d’Aprenentatge
Relación con los Resultados
de Aprendizaje

Volum treball
( en nº hores o ECTS)
Volumen trabajo
(en nº horas o ECTS)

A, B, C, D, E, G, H

9% ECTS 50H

A, B, C, F, G, H

0,4% ECTS 10H

Aplicació de coneixements interdisciplinaris.
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.

0,4% ECTS 5H

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i temes
presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de treballs,
projectes, etc.

0,4% ECTS 5H

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas,
realización de trabajos, proyectos, etc.
Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació
inicial, formativa o additiva de l'alumne.
Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno.

H, I

9,6% ECTS 10H

SUBTOTAL
5.2

10% ECTS
80H

Activitats de treball autònom
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relació amb els Resultats
d’Aprenentatge

Volum treball
( en nº hores o ECTS)

Relación con los Resultados
de Aprendizaje

Volumen trabajo
(en nº horas o ECTS)

B, C, D, E , F, H

86% ECTS 400H

D, E, F, G, H, I, J

2% ECTS 10H

H, I

2% ECTS 10H

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos,
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers,
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes

Treball autònom
Trabajo autónomo

teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït.
Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos,
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios,
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.
Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar,
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o

Estudi pràctic
Estudio práctico

Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

tutories de grup reduït.
Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos,
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos,
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas,
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.
Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions,
concerts, representacions, congresos, conferències,...
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres,
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,…

SUBTOTAL
TOTAL
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6.1

90% ECTS
420H
100% ECTS
500H

Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
Instruments d’avaluació

Instrumentos de evaluación
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits,
projectes, tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,…
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos,
proyectos, talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,…

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Resultats d’Aprenentatge avaluats
Resultados de Aprendizaje evaluados

Percentat
ge atorgat
(%)
Porcentaje
otorgado
(%)

1. Classes individuals
Clases individuales

1. A,B,C,D,E,G,H

1. 50%

2. Exàmens
Exámenes

2. A,B,C,D,E,F,G,H,I

2. 20%

3. Audicions
Audiciones

3. A,B,C,D,E,F,G,H,I

3. 20%

4. A,B,C,D,E,F,G,H,I

4. 10%

4. Activitats
complementàries
Actividades
complementarias

6.2

Criteris d’avaluació i dates d’entrega
Criterios de evaluación y fechas de entrega

CONSIDERACIONS GENERALS:
CONSIDERACIONES GENERALES:
El curs consta de 37'5 setmanes i perquè l’estudiant pugi realitzar l’examen ordinari
de juny haurà d’assistir al 80% de les classes d’esta assignatura. El percentatge
restant, el 20%, es podrà justificar documentalment per malaltia o causes majors. És
a dir, podria justificar fins a 12 faltes, sempre documentalment; si no, perdria el dret a
aquesta convocatòria ordinària d'avaluació.
Es tindrà en compte l'actitud receptiva i el progrés obtingut durant el curs. Es valorarà
el treball interpretat de memòria. El repertori que requerisca acompanyament, haurà
de ser interpretat amb pianista acompanyant.
L'avaluació serà anual. La convocatòria ordinària és el 1 al 9 de juny de 2020, i
l'extraordinària del 13 de juny al 22 de juliol de 2020. No obstant això, durant el curs
els professors podran realitzar controls a classe, previ avís.
L'avaluació final del curs es podrà realitzar amb l'assistència d'altres professors de
l'assignatura i/o la resta del Departament i es podran unificar criteris de qualificació
entre el professorat. Tot i això serà el professor de l'alumne qui atorgui la qualificació
final. Es podrà decidir la interrupció anticipada de l'actuació de l'examinand.
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'estudiant es basarà en el grau i nivell
d'adquisició i consolidació de les competències transversals, generals i específiques
definides per a aquests estudis.

Es realitzaran 2 controls tècnics durant el curs, un a final de gener i un altre al final de
maig; a més de l'examen ordinari de les 4 obres de diferent gènere corresponents al
nivell del curs. L'alumne entregarà per escrit una autoavaluació dels resultats
obtinguts en els exàmens i audicions.
Període d'exàmens:
1r Semestre: del 28 al 31 gener de 2020 ambdós inclosos
2n Semestre: 29 de maig de 2020
El grau d'aprenentatge assolit per l'alumne s'expressarà en qualificació numèrica en
tota la Unió Europea, seguint una escala de 0 a 10, amb un decimal, a la qual es
podrà adjuntar la corresponent qualificació qualitativa:
CURS ACADÈMIC VALOR PROPOSAT
0-4,9 Suspens (SS)
5,0-6,9 Aprovat (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Excel · lent (EX)
S’avaluarà:
1. El desenvolupament dels factors tècnics, corporals i interpretatius que concorren en
l'execució.
2. L'execució d'exercicis i estudis tècnics avançats que demostren la capacitat
d'autoaprenentatge.
3. L'autonomia en la resolució de problemes i dificultats tècniques que apareixen en
els estudis i obres de la programació.

4. El domini de la lectura explícita de la partitura on s'inclouen: afinació, fraseig,
articulació, dinàmica, agògica i color tímbric.
5. La capacitat per utilitzar l'anàlisi com a eina fonamental en la interpretació. 6. L'ús
de les tècniques de conscienciació corporal, autodomini i un comportament correcte
la presentació davant del públic.
7. La qualitat en la realització dels exercicis, estudis i obres.
8. La interpretació en classe i en públic obres d'èpoques, estils i gèneres diferents.

6.3

Sistemes de recuperació
Sistemas de recuperación
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega)
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega)

La convocatòria extraordinària es realitzarà, segons instruccions de l’ISEACV. En
aquesta s’inclouran tots els continguts del curs, quedant a criteri dels professors
l’elecció del repertori durant la realització de dita convocatòria.
Com a mínim es prepararà una sonata, un concert i una obra per a violoncel sol; on
quedaran reflectits els continguts del curs. Instruments d’avaluació:
1. Aprofitament i rendiment en les classes presencials 40%
2. Convocatòria extraordinària 40%
3. Haver participat en les audicions 20%
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PARTITURES

(orientatiu)

Estudis de F. Grüetzmacher op.38 (II libro)
Estudis de D. Popper op.73
Capritxos de Franchomme
Capritxos de Servais
Capritxos de Piatti
Suite V do menor 1011 BWV
Suite VI en Re Major 10012 BWB
Beethoven Sonates 3, 4 5
J. Brahms Sonata op.38 en mi menor i Sonata op.99 en Fa Major
Schumann Fünf Stücke im Volkstom, op.102
J.S.Bach : Sonates per a Viola da Gamba
S. Prokofieff Sonata en Do Major op.119
E. Grieg Sonata
D. Kabalevski Sonata op. 71
C. Franck Sonata en La menor
F. Schubert Sonata Arpeggione en La menor
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I. Stravinski Suite Italiana
B. Britten Sonata
F. Poulenc Sonata
A. Schnittke Sonates 1 i 2
F. Chopin Sonata en sol menor op.65
R. Strauss Sonata en Fa Major op.6
S. Rachmaninoff Sonata en sol menor op 19
C. Debussy Sonata
E. Elgar Concert en mi menor op.85
E. Lalo Concert en re menor
A. Dvorák Concert en si menor op. 104
R. Schumann Concierto en la menor op. 129
J. Haydn Concert en Do Major
J. Haydn Concert en Re Major op.101
P. Tchaikovski Variacions sobre un Tema Rococó i Pezzo Capriccioso
S. Prokofieff Simfonía Concertant
D. Shostakovitch Concert nº 1 op.107 i Concert nº 2 op. 126
A. Honnegger Concerto
D. Milhaud Concerto
E. Bloch Schlomo Rapsodia Hebráica
G. Ligeti Sonata per a cello sol (Schott)
P. Hindemith Sonata per a cello sol op.25 nº3 (Schott)
H. Dutilleux Tríos Strophes sur le nom de Sacher (Heugel-Leduc)
B. Britten Suites per a cello sol op.72, 80 , 87
G. Crumb sonata para cello solo ((Peters)
W. Lutovslawsky Sacher Varitation pour violoncelle Seul (Chester)
Xenakis Kottos (Salabert)
K. Pendercki Per Slava (Schott)
Schnittke Improvisation pour violoncelle seul (Sikorski)
L. de Pablo Ofrenda (Suvini-Zerboni)
Z. Kodaly Sonata op. 8
G. Cassadó Suite per a violoncel sol (UE)
W. Walton Pasacaglia per a cello sol
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