
  
  
  

Conservatori de música Antoni 
Torrandell de Inca  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA  
   

CLARINET         

ENSENYAMENTS ELEMENTALS   
 

CURS 2021/2022 
  
  
  
 
 



  
INTRODUCCIÓ   El clarinet és un instrument que sempre crida l’atenció pel seu timbre i sonoritat. 
La seva suavitat és molt apreciada dins de l’orquestra i el seu virtuosisme és admirat fins i tot dins el 
món del jazz. El clarinet pot definir moments de lament al seu registre greu i a l’hora és capaç 
d’ornamentar una marxa militar amb trinos escandalosos. Podem afirmar sense cap dubte que el 
clarinet és l’instrument de vent més versàtil i popular dels nostres temps. Al conservatori els alumnes 
aprenen des dels principis bàsics de l’emissió del so fins als conceptes estètics corresponents a 
cadascun dels períodes de la història de la música passant per tots aquells aspectes relacionats amb la 
interpretació musical i l’ofici de clarinetista configurant així un amplíssim ventall de coneixements 
necessaris per a preparar als que han de ser els futurs professionals de la música.   
  
NORMATIVA DE REFERÈNCIA Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i el 
currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació Instruccions d’organització i funcionament per als conservatoris professionals de 
les Illes Balears curs 2013   
  
ENSENYAMENTS ELEMENTALS   
  
INTRODUCCIÓ Els quatre cursos que componen els ensenyaments elementals de música 
configuren una etapa de molta importància per al desenvolupament del futur instrumentista, ja que al 
llarg d’aquest període han de quedar assentades les bases d’una tècnica correcta i eficaç i, el que és 
fins i tot més important, d’uns conceptes musicals que cristal·litzin, existint el temps necessari per a 
la maduració de tot això, en una autèntica consciència d’intèrpret. La problemàtica de la interpretació 
comença per la correcta comprensió del text, un sistema de signes recollits a la partitura que, malgrat 
el seu enriquiment continuat al llarg dels segles, pateix –i patirà sempre– limitacions insalvables per 
representar el fenomen musical com una cosa essencialment necessitada de recreació, com una cosa 
susceptible de ser abordada des de perspectives subjectivament diferents. Això, de moment, suposa 
l’aprenentatge –que pot ser previ o altern– amb la pràctica instrumental del sistema de signes propi 
de la música, que s’empra per fixar, encara que sigui de manera a vegades aproximativa, les dades 
essencials sobre el paper. En conseqüència, la tasca del futur intèrpret consisteix a: 1. Aprendre a 
llegir correctament la partitura. 2. Aprofundir després, mitjançant la lectura, en el sentit del que hi ha 
escrit per poder apreciar el seu valor estètic. 3. Desenvolupar, al mateix temps, la destresa necessària 
en el maneig d’un instrument perquè  l’execució d’aquell text musical adquireixi la seva plena 
dimensió de missatge expressivament significatiu. 4. Desenvolupar la capacitat de la pràctica de 
conjunt ja sigui amb el professor pianista acompanyant, amb altres companys dins el marc de la classe 
col·lectiva o amb el tutor a la classe individual. Per assolir aquests objectius, l’instrumentista ha 
d’arribar a desenvolupar les capacitats específiques que li permetin assolir el màxim domini de les 
possibilitats de tot ordre que li brinda l’instrument, defugint constantment del perill que les 
esmentades capacitats quedin reduïdes a una simple exercitació gimnàstica.   
  
  
CLARINET ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS La tasques més importants a aconseguir 
durant els ensenyaments elementals de clarinet són la correcta embocadura, la respiració 
diafragmàtica, la posició de la llengua i el seu ús, l’atac de les notes i la bona postura corporal 
especialment de mans i dits. Tots aquests conceptes convergeixen a l’hora des de l’inici dels estudis 
i són d’una gran complexitat ja que influeixen uns als altres. Els estudiants només seran capaços de 
superar aquestes dificultats si segueixen les instruccions detallades dels professors i dediquen el temps 
suficient per a treballar els exercicis proposats que estan dissenyats per a tractar tots aquests aspectes 
fonamentals de la tècnica del clarinet.   
  



RECURSOS I MATERIALS A continuació els materials necessaries per a portar sempre a classe: 
Instrument, metrònom, llapis, agenda, quadern de pentagrames i vàries canyes en condicions de ser 
emprades. És possible que els professors demanin l’aportació d’altres materials per a tractar aspectes 
específics de l’assignatura, en qualsevol cas, els materials que es demanin s’han de portar 
necessàriament a classe.    
  
CLARINET EN SI BEMOL Tots els alumnes que s’inicien amb el clarinet al conservatori des de  
1r curs d’Ensenyaments Elementals faran servir un clarinet en Si bemoll, encara que també es pot fer 
servir un clarinet en Do durant els dos primers cursos. El clarinet en Do és més petit i lleuger que el 
clarinet en Sib si bé fa servir la mateixa boquilla i canyes. El fet d’utilitzar aquest instrument durant 
els primers anys permet desenvolupar una tècnica sòlida i confortable i elimina males postures i 
d’altres dificultats relacionades amb el tamany de les mans i els dits dels alumnes. Donat el caire 
temporal d’ús d’aquest instrument, es recomana el seu lloguer durant els primers anys i després 
adquirir un clarinet en Sib que ja es farà servir durant tota la resta dels estudis al conservatori. Els 
professors de clarinet del conservatori assessoraran a les famílies en totes aquestes qüestions 
relacionades amb l’adquisició d’instruments i d’altres materials.   
  
  
1r curs Ensenyaments Elementals   
  
OBJECTIUS   
a) Adoptar una posició corporal que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la correcta 

col·locació de l’instrument i la coordinació entre ambdues mans.   
b) Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica i els músculs que formen l’embocadura de 

manera que possibiliti una correcta emissió.   
c) Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l’instrument i saber utilitzar-les, dins les 

exigències del nivell, tant en la interpretació individual com de conjunt.  
d) Demostrar una sensibilitat auditiva que permeti el perfeccionament continu de la qualitat sonora.  
e) Conèixer les posicions i emetre un so estable del Mi2 al Sib3 (cromàtic) dins les dinàmiques forte 

i piano.  
f) Interpretar en públic un repertori bàsic integrat per estudis i obres amb el professor o el pianista 

acompanyant, d’una dificultat d’acord amb aquest nivell.   
g) Aprendre a muntar, desmuntar i netejar l’instrument. Adquirir uns criteris elementals de 

manteniment de l’instrument.   
h) Treballar exercicis bàsics de memòria.   
  
CONTINGUTS   
  
1er trimestre   
  
CONCEPTUALS - Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2-Sib3. - Parts de l’instrument i la seva 
correcta conservació i muntatge. - La respiració. - Els músculs facials.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (forte-piano) i altures dins l’àmbit Mi2-Sib3. - Entrenament permanent i progressiu de la 



memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits posturals correctes a 
partir d’estar dret. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne.   
  
ACTITUDINALS - Adquisició d’hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i 
concentració. - Valoració de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - 
Conservació de l’instrument i dels diferents materials.   
  
2n trimestre   
  
CONCEPTUALS - Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2-Sib3. - Parts de l’instrument i la seva 
correcta conservació i muntatge. - La respiració. - Els músculs facials.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una  bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (forte-piano) i altures dins l’àmbit Mi2-Sib3. - Entrenament permanent i progressiu de la 
memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits posturals correctes a 
partir d’estar dret. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne.   
  
ACTITUDINALS - Adquisició d’hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i 
concentració. - Valoració de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - 
Conservació de l’instrument i dels diferents materials.   
  
3er trimestre   
  
CONCEPTUALS - Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2-Sib3. - Parts de l’instrument i la seva 
correcta conservació i muntatge. - La respiració. - Els músculs facials.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (forte-piano) i altures dins l’àmbit Mi2-Sib3. - Entrenament permanent i progressiu de la 
memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits posturals correctes a 
partir d’estar dret. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  



BIBLIOGRAFIA/REPERTORI   
  
Escuchar, leer y tocar volumen 1, editorial Haske.   J. 
P. Labaste: 32 Études en Duos. Duos 1-21.   
Per treballar amb piano: La clarinette classique vol A.  
   
Els professors del conservatori es reserven el dret d’incorporar diferents exercicis, estudis o obres, 
com a mesura especial d’adaptació a l’alumnat. Aquestes modificacions han de ser comunicades als 
alumnes/pares a l’inici del curs.  Temporalització   
  
1a avaluació: La clarinette classique vol A: Peces 1-7   
2a avaluació: La clarinette classique vol A: Peces 8-13   
3a avaluació: La clarinette classique vol A: Peces 14-20   
  
METODOLOGIA Els principis metodològics en què es fonamentarà l’ensenyament musical seran 
aquests : - Com pertoca a tota activitat educativa, l’ensenyament musical cerca el desenvolupament 
de la personalitat i sensibilitat de l’alumne. El professor ha de ser un guia, que al mateix temps que 
dóna solucions concretes a problemes o dificultats concretes, s’esforça en donar opcions i no en 
imposar criteris, en estimular la receptivitat i la capacitat de resposta de l’alumne davant l’activitat 
artística. - Sempre es prendrà com punt de partida el nivell de desenvolupament de l’alumne. La 
programació ha de ser suficientment flexible per adaptar-se a les característiques i necessitats de cada 
alumne individual. - Els aprenentatges han de ser funcionals, per què es pugui fer una aplicació 
pràctica dels continguts que s’han aprés i per què aquests es puguin utilitzar per fer uns altres 
aprenentatges i assolir nous continguts. - La principal missió del professor és generar en l’alumne la 
capacitat d’aprendre per ell mateix. Aquest és el principal protagonista de la construcció de la seva 
personalitat artística. - L’equip docent ha de treballar conjuntament per adaptar el currículum al 
context educatiu del centre i assegurar que totes les assignatures contribueixen, de manera 
interrelacionada a assolir les mateixes capacitats.   
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ  1r Trimestre    
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.  

  



2n Trimestre   
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.  

  
3r Trimestre   
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la 
capacitat de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la 
memòria, l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén 
comprovar la capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements 
bàsics de la interpretació. 4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de 
classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, 
amb aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament 
el seu rendiment.  
6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès per 
l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb naturalitat 
davant del públic.  
  
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ   
  
La nota final de cada avaluació en tots el cursos de clarinet s’obté de la suma ponderada de les notes 
obtingudes segons la següent fórmula: nota de classe 60% + nota examen obres 20% + nota examen 
estudis i exercicis 20%; essent necessària una nota mínima de 4 a cadascun dels apartats per a aprovar. 
La nota final de cada avaluació s’expressa mitjançant l’escala numèrica d’1 a 10 sense decimals, i es 
consideren positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les inferiors a 5.   
  
2n curs Ensenyaments Elementals   
  



OBJECTIUS   
a) Adoptar una posició corporal que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la correcta 

col·locació de l’instrument i la coordinació entre ambdues mans.   
b) Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica i els músculs que formen l’embocadura de 

manera que possibiliti una correcta emissió.   
c) Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l’instrument i saber utilitzar-les, dins les 

exigències del nivell, tant en la interpretació individual com de conjunt.  
d) Demostrar una sensibilitat auditiva que permeti el perfeccionament continu de la qualitat sonora.  
e) Conèixer les posicions i emetre un so estable del Mi2 al Re5 (cromàtic) dins les dinàmiques p, mp, 

mf, f amb reguladors.  
f) Interpretar en públic un repertori bàsic integrat per estudis i obres amb el professor o el pianista 

acompanyant, d’una dificultat d’acord amb aquest nivell.  
g) Saber muntar, desmuntar i netejar l’instrument. Adquirir uns criteris elementals de manteniment i 

conservació de les canyes.   
h) Treballar exercicis bàsics de memòria.   
  
  
CONTINGUTS    
  
1er trimestre   
  
CONCEPTUALS - La respiració i la relaxació. - Els músculs facials. - Digitacions de les notes en 
l’àmbit Mi2- Re5. - Parts de l’instrument i la seva correcta conservació i muntatge.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladores) i altures dins l’àmbit Mi2- Re5. - Entrenament permanent i 
progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits 
posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  
2n trimestre   
  
CONCEPTUALS - La respiració i la relaxació. - Els músculs facials. - Digitacions de les notes en 
l’àmbit Mi2- Re5. - Parts de l’instrument i la seva correcta conservació i muntatge.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 



dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladores) i altures dins l’àmbit Mi2- Re5.  - Entrenament permanent i 
progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits 
posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  
3er trimestre   
  
CONCEPTUALS - La respiració i la relaxació. - Els músculs facials. - Digitacions de les notes en 
l’àmbit Mi2- Re5. - Parts de l’instrument i la seva correcta conservació i muntatge.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladores) i altures dins l’àmbit Mi2- Re5. - Entrenament permanent i 
progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits 
posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  
  
BIBLIOGRAFIA/REPERTORI   
  
Método para clarinete de A. Romero vol 1.   
Repertori duos amb professor. Labaste vol I duos 22-32    
La clarinette classique vol B   
Escuchar, leer y tocar 2  
  
Els professors del conservatori es reserven el dret d’incorporar diferents exercicis, estudis o obres, 
com a mesura especial d’adaptació a l’alumnat. Aquestes modificacions han de ser comunicades als 
alumnes/pares a l’inici del curs.   
  
Temporalització   
1a avaluació: La clarinette classique vol B: Peces 10, 12, 14 i 15.   
2a avaluació: La clarinette classique vol B: Peces 16, 19 i 21.  3a 
avaluació: La clarinette classique vol B: Peces 22, 23 i 24.   
  
METODOLOGIA Els principis metodològics en què es fonamentarà l’ensenyament musical seran 
aquests : - Com pertoca a tota activitat educativa, l’ensenyament musical cerca el desenvolupament 



de la personalitat i sensibilitat de l’alumne. El professor ha de ser un guia, que al mateix temps que 
dóna solucions concretes a problemes o dificultats concretes, s’esforça en donar opcions i no en 
imposar criteris, en estimular la receptivitat i la capacitat de resposta de l’alumne davant l’activitat 
artística. - Sempre es prendrà com punt de partida el nivell de desenvolupament de l’alumne. La 
programació ha de ser suficientment flexible per adaptar-se a les característiques i necessitats de cada 
alumne individual. - Els aprenentatges han de ser funcionals, per què es pugui fer una aplicació 
pràctica dels continguts que s’han aprés i per què aquests es puguin utilitzar per fer uns altres 
aprenentatges i assolir nous continguts. - La principal missió del professor és generar en l’alumne la 
capacitat d’aprendre per ell mateix. Aquest és el principal protagonista de la construcció de la seva 
personalitat artística. - L’equip docent ha de treballar conjuntament per adaptar el currículum al 
context educatiu del centre i assegurar que totes les assignatures contribueixen, de manera 
interrelacionada a assolir les mateixes capacitats.   
  
  
  
  
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ   
  
1er trimestre   
  
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.  

  
2n trimestre   
  
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la 
capacitat de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la 
memòria, l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén 
comprovar la capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements 
bàsics de la interpretació. 4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de 
classe.  



5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, 
amb aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament 
el seu rendiment.  
6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès per 
l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb naturalitat 
davant del públic.  
  
3er trimestre   
  
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 
de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text. 2. Memoritzar i 
interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, l’aplicació 
correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat  davant del públic.   

  
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ La nota final de cada avaluació en tots el cursos de clarinet s’obté 
de la suma ponderada de les notes obtingudes segons la següent fórmula: nota de classe 60% + nota 
examen obres 20% + nota examen estudis i exercicis 20%; essent necessària una nota mínima de 4 a 
cadascun dels apartats per a aprovar. La nota final de cada avaluació s’expressa mitjançant l’escala 
numèrica d’1 a 10 sense decimals, i es consideren positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i 
negatives les inferiors a 5.   
  
3r curs Ensenyaments Elementals   
  
OBJECTIUS   
a) Adoptar una posició corporal que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la correcta 
col·locació de l’instrument i la coordinació entre ambdues mans.   
b) Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica i els músculs que formen l’embocadura 
de manera que possibiliti una correcta emissió, afinació, articulació i flexibilitat del so.   
c) Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per corregir, de manera automàtica, 
l’afinació de les notes i la qualitat del so.  
d) Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l’instrument i saber utilitzar-les, dins 
les exigències del nivell, tant en la interpretació individual com de conjunt.  



e) Demostrar una sensibilitat auditiva que permeti el control permanent de l’afinació i el 
perfeccionament continu de la qualitat sonora.   
f) Conèixer les posicions i emetre un so estable del Mi2 al Mi5 (cromàtic) dins les dinàmiques 
p, mp, mf, f amb reguladors.   
g) Interpretar un repertori bàsic integrat per obres de diferents èpoques i estils, d’una dificultat 
d’acord amb aquest nivell.   
h) Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per corregir, de manera automàtica, 
l’afinació de les notes i la qualitat del so.   
  
CONTINGUTS   
  
1er trimestre   
CONCEPTUALS - La capacitat pulmonar. - La respiració i la relaxació. - La qualitat del so. - 
Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2- Mi5. - La flexibilitat i les articulacions.    
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladors) i altures dins l’àmbit Mi2- Mi5. - Entrenament permanent i 
progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits 
posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne. - Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant l’emissió de l’aire en 
diferents articulacions. - Desenvolupament de la flexibilitat als salts, articulacions, etc.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  
  
2n trimestre   
  
CONCEPTUALS - La capacitat pulmonar. - La respiració i la relaxació. - La qualitat del so. - 
Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2- Mi5. - La flexibilitat i les articulacions.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat  del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladors) i altures dins l’àmbit Mi2- Mi5. - Entrenament permanent i 
progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits 
posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne. - Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant l’emissió de l’aire en 
diferents articulacions. - Desenvolupament de la flexibilitat als salts, articulacions, etc.   
  



ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  
3er trimestre   
  
CONCEPTUALS - La capacitat pulmonar. - La respiració i la relaxació. - La qualitat del so. - 
Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2- Mi5. - La flexibilitat i les articulacions.   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladors) i altures dins l’àmbit Mi2- Mi5. - Entrenament permanent i 
progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - Adquisició d’hàbits 
posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat d’exercicis, estudis i obres 
del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica 
de l’alumne. - Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant l’emissió de l’aire en 
diferents articulacions. - Desenvolupament de la flexibilitat als salts, articulacions, etc.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials.   
  
BIBLIOGRAFIA/REPERTORI   
  
Método para clarinete de A. Romer vol 1  
La clarinette classique vol C  
  
Obres de repertori:   
Romance       P.M. Dubois   
Chant Corse      H. Tomasi   
Complainte      H. Beauchamp   
Arabesque       M. Poot   
Adagio Elegiaco     E. Toch   
Zehn kleine Übungsstücke  R. Jettel   
Idylle        E. Bozza  
  
Els professors del conservatori es reserven el dret d’incorporar diferents exercicis, estudis o obres, 
com a mesura especial d’adaptació a l’alumnat. Aquestes modificacions han de ser comunicades als 
alumnes/pares a l’inici del curs.   
  
Temporalització   
1a avaluació: Dúos de Romero, escales DoM-Lam-SolM-Mim, 1 obra de repertori a elecció del 
professor   
2a avaluació: Dúos de Romero, escales FaM-Rem-ReM, 1 obra de repertori a elecció del professor   
3a avaluació: Dúos de Romero, escales Sim-SibM-Solm, 1 obra de repertori a elecció del professor   
  



METODOLOGIA Els principis metodològics en què es fonamentarà l’ensenyament musical seran 
aquests : - Com pertoca a tota activitat educativa, l’ensenyament musical cerca el desenvolupament 
de la personalitat i sensibilitat de l’alumne. El professor ha de ser un guia, que al mateix temps que 
dóna solucions concretes a problemes o dificultats concretes, s’esforça en donar opcions i no en 
imposar criteris, en estimular la receptivitat i la capacitat de resposta de l’alumne davant l’activitat 
artística. - Sempre es prendrà com punt de partida el nivell de desenvolupament de l’alumne. La 
programació ha de ser suficientment flexible per adaptar-se a les característiques i necessitats de cada 
alumne individual. - Els aprenentatges han de ser funcionals, per què es pugui fer una aplicació 
pràctica dels continguts que s’han aprés i per què aquests es puguin utilitzar per fer uns altres 
aprenentatges i assolir nous continguts. - La principal missió del professor és generar en l’alumne la 
capacitat d’aprendre per ell mateix. Aquest és el principal protagonista de la construcció de la seva 
personalitat artística. - L’equip docent ha de treballar conjuntament per adaptar el currículum al 
context educatiu del centre i assegurar que totes les assignatures contribueixen, de manera 
interrelacionada a assolir les mateixes capacitats.   
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ   
  
1er trimestre   
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.  

  
2n trimestre   
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la 
capacitat de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la 
memòria, l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén 
comprovar la capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements 
bàsics de la interpretació. 4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de 
classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, 
amb aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament 
el seu rendiment.  



6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès per 
l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb naturalitat 
davant del públic.  
  
3r Trimestre   
  
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.   
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.   

  
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ La nota final de cada avaluació en tots el cursos de clarinet s’obté 
de la suma ponderada de les notes obtingudes segons la següent fórmula: nota de classe 60% + nota 
examen obres 20% + nota examen estudis i exercicis 20%; essent necessària una nota mínima de 4 a 
cadascun dels apartats per a aprovar. La nota final de cada avaluació s’expressa mitjançant l’escala 
numèrica d’1 a 10 sense decimals, i es consideren positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i 
negatives les inferiors a 5.    
  
4t curs Ensenyaments Elementals   
  
OBJECTIUS   
a) Adoptar una posició corporal que permeti respirar amb naturalitat i que afavoreixi la correcta 

col·locació de l’instrument i la coordinació entre ambdues mans.   
b) Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica i els músculs que formen l’embocadura de 

manera que possibiliti una correcta emissió, afinació, articulació i flexibilitat del so.   
c) Saber utilitzar amb precisió els reflexos necessaris per corregir, de manera automàtica, l’afinació 

de les notes i la qualitat del so.  
d) Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l’instrument i saber utilitzar-les, dins les 

exigències del nivell, tant en la interpretació individual com de conjunt.  
e) Demostrar una sensibilitat auditiva que permeti el control permanent de l’afinació i el 

perfeccionament continu de la qualitat sonora.  
f) Conèixer les posicions i emetre un so estable del Mi2 al Fa5 (cromàtic) dins les dinàmiques p, mp, 

mf, f amb reguladors.   



g) Interpretar un repertori bàsic integrat per obres de diferents èpoques i estils, d’una dificultat d’acord 
amb aquest nivell.   

h) Preparar-se per a la superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals.   
  
CONTINGUTS   
  
1er trimestre   
  
CONCEPTUALS - La capacitat pulmonar. - La respiració i la relaxació. - L’afinació. - La qualitat 
del so. - Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2- Fa5. - La flexibilitat i les articulacions. - La música 
de conjunt (professor pianista acompanyant).   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire).  - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladores) i altures dins l’àmbit Mi2- Fa5. -  
Entrenament permanent i progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - 
Adquisició d’hàbits posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat 
d’exercicis, estudis i obres del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la 
capacitat musical i tècnica de l’alumne. - Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant 
l’emissió de l’aire en diferents articulacions. - Desenvolupament de la flexibilitat als salts, 
articulacions, trinats, etc. - Iniciació a la comprensió de les estructures musicals als seus diferents 
nivells –motius, temes, períodes, frases, seccions, etc.– per arribar a través d’això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. - Treball intensiu del repertori programat per a la prova d’accés 
especialment pel que fa al treball amb el professor pianista acompanyant.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials. - Compromís i responsabilitat a l’hora d’assajar amb el professor pianista 
acompanyant.   
  
  
2n trimestre   
  
CONCEPTUALS - La capacitat pulmonar. - La respiració i la relaxació. - L’afinació. - La qualitat 
del so. - Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2- Fa5. - La flexibilitat i les articulacions. - La música 
de conjunt (professor pianista acompanyant).   
  
PROCEDIMENTALS  - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladores) i altures dins l’àmbit Mi2- Fa5. -  
Entrenament permanent i progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - 
Adquisició d’hàbits posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat 
d’exercicis, estudis i obres del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la 
capacitat musical i tècnica de l’alumne. - Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant 



l’emissió de l’aire en diferents articulacions. - Desenvolupament de la flexibilitat als salts, 
articulacions, trinats, etc. - Iniciació a la comprensió de les estructures musicals als seus diferents 
nivells –motius, temes, períodes, frases, seccions, etc.– per arribar a través d’això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. - Treball intensiu del repertori programat per a la prova d’accés 
especialment pel que fa al treball amb el professor pianista acompanyant.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials. - Compromís i responsabilitat a l’hora d’assatjar amb el professor pianista 
acompanyant.   
  
3er trimestre   
  
CONCEPTUALS - La capacitat pulmonar. - La respiració i la relaxació. - L’afinació. - La qualitat 
del so.  - Digitacions de les notes en l’àmbit Mi2- Fa5. - La flexibilitat i les articulacions. - La música 
de conjunt (professor pianista acompanyant).   
  
PROCEDIMENTALS - Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. - Enfortiment dels músculs facials. - Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes 
sostingudes mantenint l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). - Desenvolupament de 
la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d’una bona qualitat de so. - 
Pràctica d’exercicis tècnics proposats per aquest nivell. - Emissió del so en relació amb les diverses 
dinàmiques (p, mp, mf, f i reguladores) i altures dins l’àmbit Mi2- Fa5. -  
Entrenament permanent i progressiu de la memòria. - Lectura a vista d’obres o fragments senzills. - 
Adquisició d’hàbits posturals correctes. - Selecció progressiva pel que fa al grau de dificultat 
d’exercicis, estudis i obres del repertori que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la 
capacitat musical i tècnica de l’alumne. - Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant 
l’emissió de l’aire en diferents articulacions. - Desenvolupament de la flexibilitat als salts, 
articulacions, trinats, etc. - Iniciació a la comprensió de les estructures musicals als seus diferents 
nivells –motius, temes, períodes, frases, seccions, etc.– per arribar a través d’això a una interpretació 
conscient i no merament intuïtiva. - Treball intensiu del repertori programat per a la prova d’accés 
especialment pel que fa al treball amb el professor pianista acompanyant.   
  
ACTITUDINALS - Hàbits d’estudi correctes i eficaços. - Esforç individual i concentració. - Valoració 
de l’activitat instrumental com a mitjà artístic de comunicació. - Conservació de l’instrument i dels 
diferents materials. - Compromís i responsabilitat a l’hora d’assatjar amb el professor pianista 
acompanyant.   
  
BIBLIOGRAFIA/REPERTORI   
  
Método para clarinete de A. Romer vol 1  
Método de Rosé  
  
Obres de repertori:   
Romance       D. Dondeyne   
Serenade et Fantaisie    A. Ghidoni   
Aria        E. Bozza   
Petite Pièce      C. Debussy   
Adagio       C. Baermann   



Fantasia       C. Nielsen   
Zehn kleine Übungsstücke   R. Jettel   
Romanze       M. Reger Ed. Breitkopf und Haertel   
  
Els professors del conservatori es reserven el dret d’incorporar diferents exercicis, estudis o obres, 
com a mesura especial d’adaptació a l’alumnat. Aquestes modificacions han de ser comunicades als 
alumnes/pares a l’inici del curs.   
  
Temporalització   
1a avaluació: Duos de Romero, Kóvacs escales y terceres, 1 obra de repertori a elecció del professor   
2a avaluació: Duos de Romero, Kóvacs escales y terceres, 1 obra de repertori a elecció del professor  
3a avaluació: Duos de Romero, Kóvacs escales y terceres, 1 obra de repertori a elecció del professor.   
  
Nota important En ningun cas l’aprovat a 4t curs d’ensenyaments elementals suposa l’accés a 1r curs 
d’ensenyaments professionals. Els alumnes que aprovin el 4t curs hauran de superar una prova d’accés 
davant un tribunal de professors del conservatori. El fet d’aprovar la prova d’accés no garanteix 
l’obtenció de plaça ja que les places s’otorguen per ordre de puntuació. Els alumnes oficials del 
conservatori no tenen cap tracte preferent en aquesta prova.   
  
METODOLOGIA Els principis metodològics en què es fonamentarà l’ensenyament musical seran 
aquests : - Com pertoca a tota activitat educativa, l’ensenyament musical cerca el desenvolupament 
de la personalitat i sensibilitat de l’alumne. El professor ha de ser un guia, que al mateix temps que 
dóna solucions concretes a problemes o dificultats concretes, s’esforça en donar opcions i no en 
imposar criteris, en estimular la receptivitat i la capacitat de resposta de l’alumne davant l’activitat 
artística. - Sempre es prendrà com punt de partida el nivell de desenvolupament de l’alumne. La 
programació ha de ser suficientment flexible per adaptar-se a les característiques i necessitats de cada 
alumne individual. - Els aprenentatges han de ser funcionals, per què es pugui fer una aplicació 
pràctica dels continguts que s’han aprés i per què aquests es puguin utilitzar per fer uns altres 
aprenentatges i assolir nous continguts.  - La principal missió del professor és generar en l’alumne la 
capacitat d’aprendre per ell mateix. Aquest és el principal protagonista de la construcció de la seva 
personalitat artística. - L’equip docent ha de treballar conjuntament per adaptar el currículum al 
context educatiu del centre i assegurar que totes les assignatures contribueixen, de manera 
interrelacionada a assolir les mateixes capacitats.   
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ   
  
1er trimestre   
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  



6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.  

  
2n Trimestre   
  
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la 
capacitat de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la 
memòria, l’aplicació correcta dels coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén 
comprovar la capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements 
bàsics de la interpretació. 4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de 
classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest 
criteri pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, 
amb aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament 
el seu rendiment.  
6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat de 
memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès per 
l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb naturalitat 
davant del públic.  
  
3r Trimestre   
  
1. Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió. Aquest criteri pretén constatar la capacitat 

de l’alumnat per desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia en la lectura d’un text.  
2. Memoritzar i interpretar textos musicals. Aquest criteri pretén comprovar, mitjançant la memòria, 

l’aplicació correcta dels coneixements teòric-pràctics del llenguatge musical.  
3. Interpretar obres i estudis d’acord amb les indicacions rebudes. Aquest criteri pretén comprovar la 

capacitat de l’alumnat per utilitzar el tempo, l’articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la 
interpretació.  

4. Mostrar un interès adequat per l’assignatura i la cura dels material de classe.  
5. Mostrar en els estudis i les obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri 

pretén verificar que l’alumnat és capaç d’aplicar al seu estudi les indicacions del professorat i, amb 
aquestes, desenvolupar una autonomia progressiva de feina que li permeti valorar correctament el 
seu rendiment.  

6. Interpretar, en públic/tribunal i de memòria, obres i estudis representatius del seu nivell a 
l’instrument, amb seguretat i control de la situació. Aquest criteri tracta de comprovar la capacitat 
de memòria i autocontrol i el domini de l’obra estudiada. Així mateix, pretén estimular l’interès 
per l’estudi i fomentar les capacitats d’equilibri personal que li permetin presentar-se amb 
naturalitat davant del públic.   

  
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ La nota final de cada avaluació en tots el cursos de clarinet s’obté 
de la suma ponderada de les notes obtingudes segons la següent fórmula: nota de classe 60% + nota 
examen obres 20% + nota examen estudis i exercicis 20%; essent necessària una nota mínima de 4 a 
cadascun dels apartats per a aprovar. La nota final de cada avaluació s’expressa mitjançant l’escala 



numèrica d’1 a 10 sense decimals, i es consideren positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i 
negatives les inferiors a 5.   
  
PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ D’acord amb el plantejament didàctic de 
l’ensenyament i, per poder realitzar una correcta avaluació del procés d’aprenentatge, s’utilitzaran els 
següents recursos: observació personal de l’alumne, valoració de les activitats proposades a classe i 
avaluació per part del professor i per part de l’alumne (autoavaluació). Per a dur a terme aquesta tasca 
amb garanties, el professor disposarà d’aquests mitjans: a) Observació a classe: on es recull la 
informació sobre l’activitat quotidiana per obtenir una visió fiable de l’evolució de l’alumne, de les 
seves dificultats i èxits. b) Proves pràctiques: per valorar els coneixements de l’alumne. Hi formaran 
part dos caires interpretatius: -Prova d’estudis tècnics -Prova de repertori ( concerts, audicions 
trimestrals, etc…)   
  
PREMI EXTRAORDINARI ENSENYAMENTS ELEMENTALS Haver finalitzat els estudis 
dels ensenyaments elementals. Haver obtingut una qualificació mínima de 9 en el quart curs de 
l'especialitat per la qual s'opta al Premi Extraordinari. Les proves de totes les especialitats 
instrumentals tant d'ensenyaments elementals com d'ensenyaments professionals consisteixen en la 
interpretació de una o diverses obres obligades i una altra de lliure elecció d'estil contrastant amb les 
obres obligades. La prova consisteix en la interpretació en públic i davant de tribunal d’una obra/es 
obligades prèviament anunciades a la convocatòria. Les proves seran avaluades per un tribunal que 
valorarà el domini en l'execució de les obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals, la 
sensibilitat musical en l'ús de les possibilitats sonores de l'instrument o de la veu, la capacitat 
comunicativa, la qualitat artística i la dificultat del repertori. Només es concedirà un premi per 
cadascun dels convocats. El premi pot declarar-se desert si el tribunal així ho considera oportú.   
  
Repertori Ensenyaments Elementals obra obligada: Stamitz Clarinet Concerto nº3 I mov.   
  
CRITERIS DE PROMOCIÓ ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS L’alumnat promociona 
al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tingui avaluació negativa com a màxim 
en una assignatura. La qualificació negativa en dues o més assignatures impedeix la promoció d’un 
alumne al curs següent. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o 
vocal, la recuperació de l’assignatura ha de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta 
assignatura forma part del currículum. En la resta dels casos, l’alumnat ha d’assistir a les classes de 
l’assignatura no superada en el curs anterior. En el cas de quart curs dels ensenyaments elementals de 
música, l’alumne que només suspengui una assignatura ha de repetir únicament l’assignatura pendent. 
L’alumne que suspengui dues o més assignatures ha de repetir el curs complet. Als ensenyaments 
elementals no existeix convocatòria de setembre de manera que els resultats definitius del curs són 
els que s’obtenen al mes de juny.   
  
LÍMIT DE PERMANÈNCIA ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS El límit de 
permanència en una especialitat dels ensenyaments elementals de música és de cinc cursos, sense 
que, en cap cas, l’alumnat pugui romandre més de dos anys en el mateix curs.   
  
CONVALIDACIONS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS L’alumnat que cursi programes 
integrats d’educació primària i ensenyaments elementals de música no ha de cursar l’assignatura de 
l’àrea de música establerta al currículum de primària, ja que els  continguts de l’assignatura 
Llenguatge musical superen els continguts de l’assignatura de música de l’educació primària. A 
aquest efecte, la superació o no superació de l’assignatura Llenguatge musical ha de computar a 
l’efecte del nombre màxim de convocatòries en els ensenyaments de l’àrea de música d’educació 
primària.   



  
CONTROL D’ASSISTÈNCIA El nombre de faltes injustificades que, per a cada assignatura, 
impossibilita l’avaluació continuada dels alumnes és el següent: a) Classes d’especialitats d’una sola 
sessió setmanal d’una hora, hora i mitja, dues hores seguides o tres hores seguides: 6 faltes 
injustificades durant tot el curs, seguides o aïllades. b) Classes d’assignatures de dues o més sessions 
setmanals: 12 faltes injustificades durant tot el curs, seguides o aïllades. El professor tutor ha de 
comunicar les absències als alumnes i als pares i mares d’alumnes, en el cas que faltin sistemàticament 
a classe i sempre que siguin menors de 18 anys, per intentar trobar-hi solucions abans que els 
mecanismes de control de les absències actuï sobre ells. En el cas de malaltia greu i perllongada, i a 
la vista dels informes mèdics, el nombre de faltes d’assistència a classe serà il·limitat. En aquest cas, 
l’alumne no perd convocatòria. Una vegada superat el nombre màxim de faltes d’assistència 
injustificades a classe, l’alumne perd automàticament el dret a l’avaluació contínua i el d’assistir a les 
classes setmanals així com als assajos amb els professors pianistes. Els alumnes que perdin el dret a 
l’avaluació contínua han de realitzar un procediment substitutori d’avaluació que consisteix en un 
examen “convocatòria ordinària”, davant d’un tribunal avaluador, dels continguts establerts a la 
programació general anual de l’assignatura de la qual l’alumne ha perdut el dret a l’avaluació 
contínua.   
  
  
ACTIVITATS Examen davant tribunal. Els alumnes són convocats dues vegades al trimestre per a 
realitzar un examen sobre les obres i un examen sobre els exercicis i estudis programats per al 
trimestre corresponent davant del tribunal format per tots els professors de clarinet del conservatori. 
Aquests exàmens pretenen posar en comú el nivell de tot l’alumnat de clarinet i garanteixen la igualtat 
de criteri a l’hora de l’avaluació i de la valoració dels procediments metodològics més adients a cada 
alumne. Aquest examen es du a terme a aules de classe individual i per tant no es permet l’assistència 
massiva de públic. Audició pública clarinet. Els alumnes poden ser convocats a prendre part a 
l’audició pública trimestral oberta al públic. En aquesta audició es presentaran obres programades al 
curs ja siguin a solo, amb piano o amb agrupació (duo, trio, etc.). Aquesta audició sempre es celebra 
a aules grans i es permet l’entrada de públic lliurement fins completar l’aforament màxim de la sala. 
Audicions del departament de vent fusta. Els alumnes poden ser convocats a les diferents audicions 
organitzades pel departament de vent  fusta, ja sigui a nivell d’intèrpret, o bé d’oient al propi centre 
o a d’altres indrets.   
  
TREBALL AMB EL PIANISTA ACOMPANYANT Tots els alumnes que presenten a audició o 
examen obres amb acompanyament de piano hauran d’assistir a un mínim d’assajos cada trimestre 
amb el professor pianista acompanyant segons el següent resum: Alumnes Ensenyaments Elementals 
1r a 2n: 1 sessió mínim. Alumnes Ensenyaments Elementals 3r i 4t: 3 sessions mínim. Els alumnes 
que no compleixen amb el mínim de sessions d’assaig no podran prendre part a les audicions o 
exàmens que es qualificaran amb un 1. Correspondrà als alumnes demanar hora d’assaig amb els 
professors pianistes. Dues absències per trimestre no comunicades dels alumnes amb la sessió 
assignada suposarà la pèrdua del dret d’assajar amb el professor pianista acompanyant la resta del 
trimestre.   
  
CONVOCATÒRIA DE JUNY DE PÈRDUA D’AVALUACIÓ Els alumnes que per acumulació 
de faltes hagin perdut el dret a l’avaluació contínua i el dret a l’assistència a classe, disposaran d’una 
convocatòria ordinària al mes de juny per tal de dur a terme la seva avaluació. Els alumnes que 
acudeixen a la convocatòria de juny han de presentar a l’examen tot el repertori programat per al curs 
corresponent. Els alumnes presentaran per escrit la relació d’estudis i obres al tribunal abans de 
començar la prova. El tribunal determinarà el contingut de la prova segons el seu criteri. Totes les 
obres amb acompanyament de piano s’han de presentar obligatòriament amb acompanyament de 



pianista. Els alumnes oficials que participen de la convocatòria ordinària de juny tindran dret a un 
assaig amb el professor pianista del departament. Per a concretar data d’assaig, s’hauran d’adreçar al 
seu tutor.   
  
PROCEDIMENTS GENERALS PER A L’ALUMNAT Ampliació de matrícula El procés 
d'ampliació de matrícula és una mesura especial d'atenció a l'alumnat talentós que presenti unes 
condicions de rendiment i preparació molt superiors a l'exigència del curs en què està matriculat. En 
aquest sentit, el procés d'ampliació de matrícula pretén garantir que l'alumne es trobi cursant el curs 
adequat a la seva preparació. Per poder accedir en aquest procés, l’alumne ha de complir els següents 
requisits de notes en la convocatòria de juny, segons els ensenyaments que estigui cursant: Els 
alumnes d'ensenyaments professionals de música han d'obtenir una qualificació igual o superior a 9 
en l'especialitat que cursen, a més d'una nota mínima de 7 a la resta d'assignatures. Els alumnes 
d'ensenyaments elementals de música han d'obtenir una qualificació igual o superior a 9 en 
l'especialitat que cursen, a més d'una nota mínima de 7 a la resta d'assignatures. L'alumne que 
compleixi els requisits tindrà la possibilitat de superar un curs sense necessitat d'haver-lo de cursar 
presencialment sempre que aprovi l'examen a què se li convoca per a certificar que té els coneixements 
exigits.   
  
El professor tutor és el responsable d'iniciar els tràmits d'ampliació de matrícula amb la resta de 
professors de l'alumne, si es considera realment que l'alumne té unes condicions de rendiment i 
preparació molt superiors a les exigides en el conjunt de les assignatures. Aquests tràmits s’han 
d’iniciar el més de juny després d’acabada la convocatòria ordinària de juny. L'ampliació de matrícula 
no serà possible a més d'un curs. Els alumnes que s'hagin inscrit a les proves d'ampliació de matrícula 
hauran de matricular-se del curs al qual promocionen automàticament per haver superat la 
convocatòria de juny. Durant la primera setmana de setembre es duran a terme les proves d'ampliació 
de matrícula, que consistiran en una sèrie d'exàmens per certificar el nivell de coneixements de 
l'alumne. Per superar la prova l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima de 5 a cadascuna de les 
assignatures de les quals s'ha examinat. El fet de no aprovar alguna assignatura comporta la denegació 
de l'ampliació de matrícula. En el cas de superar les proves les notes obtingudes s'incorporaran com 
qualificacions finals del curs del que s'està examinant i es permetrà la matriculació al curs següent. 
Els alumnes que superin les proves d'ampliació s’hauran de matricular del curs a què hagin ampliat 
en el termini establert per a la matrícula dels alumnes oficials en el mes de setembre (normalment a 
principis de setembre, després d'haver-ne fet les proves) de manera que s'incorporaran a les classes 
del curs corresponent des de l'inici del trimestre. Reingrés Els alumnes que hagin abandonat els 
estudis en el centre i sol·licitin reingressar-hi per prosseguir els estudis esmentats abans que hagin 
transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que el nombre 
de sol·licituds de nou ingrés en l’especialitat corresponent sigui inferior al que es determini en la 
previsió de places vacants. Un cop hagi transcorregut el termini de dos cursos acadèmics, les persones 
interessades han de superar novament la prova d’accés. Les sol·licituds que afecten alumnes menors 
d’edat han de ser formulades pels seus pares o representants legals. Renúncia de matrícula Qualsevol 
alumne oficial pot sol·licitar al director del centre la renúncia de matrícula durant el primer trimestre 
del curs. Les renúncies de matrícula, que sempre són acceptades, suposen la pèrdua de la condició 
d’alumne oficial del centre en totes les assignatures o curs en el qual estigui matriculat. Aquestes 
renúncies no suposen la devolució de les taxes abonades ni pèrdua de convocatòria. Qualsevol 
renúncia amb posterioritat també ha de ser admesa en les mateixes condicions i, a més, se li ha de 
comptar com una convocatòria del curs esgotada. Dispensa de convocatòria Les dispenses de 
convocatòria han de ser admeses en casos estrictament justificats, amb el vistiplau de la direcció del 
centre i aprovades per la comissió de coordinació pedagògica. Es poden fer durant tot el curs, no 
impliquen la devolució de taxes ni compten com a convocatòria de curs esgotada. A més, en el cas 
d’ensenyaments professionals, es perd el dret a la convocatòria extraordinària de setembre. En el cas 



que aquests alumnes vulguin reingressar al curs següent, han de tenir consideració d’alumnes oficials 
sense cap altre tràmit. Si el reingrés se sol·licita el segon curs acadèmic desprès d’haver obtingut la 
dispensa, es tractarà com un reingrés normal, es a dir, serà readmès sense més requisits, sempre que 
hi hagi places vacants després de l’admissió dels alumnes de nou ingrés. Si la sol·licitud de reingrés 
s’efectua després d’haver transcorregut dos cursos acadèmics, les persones interessades han de 
superar novament la prova d’accés.   
  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Els alumnes del Conservatori són seleccionats mitjançant una 
prova i hi estudien d’una manera voluntària. Aquest fet, i el fet que el nivell cultural i econòmic de 
les seves famílies sigui normalment mitjà/alt, farà que no ens trobem amb alumnes amb necessitats 
educatives especials produïdes per un context familiar conflictiu. Les motivacions més normals de 
l’alumne per anar al Conservatori són: el desig dels pares, l’entreteniment, una verdadera vocació, les 
amistats, etc. Tots els alumnes no tenen les mateixes característiques ni aptituds, ni el seu ritme de 
treball és el mateix. Per aquesta raó, el professor adaptarà tots els aspectes del procés d’aprenentatge 
a les característiques individuals de cadascun. En la assignatura de clarinet no és complicat fer-ho ja 
que aquest procés es realitza mitjançant classes individuals. Es per això, que les cadascuna de les 
classes individuals es pot considerar com una atenció a la diversitat concreta i específica per a les 
necessitats personals de cada alumne. Quan l’alumne ingressa al Conservatori normalment ja posseeix 
alguns coneixements de música, assolits des del començament de Primària.  
Aquests coneixements ( de ritme, d’entonació, de pràctica instrumental, etc.), no són iguals en tots els 
alumnes, ja que cadascun ha estudiat en un centre, té unes capacitats diferents als altres, etc. Per aquest 
motiu és necessària la realització de l’Avaluació de diagnòstic, per saber els coneixements previs de 
l’alumne. Altra causa de diferenciació entre els alumnes són les característiques físiques de cadascun 
(braços, mans, llavis, dits, etc.) i el seu estat en el procés de desenvolupament personal. El professor 
podrà utilitzar els següents recursos per dur a terme una adaptació curricular:  
adaptacions del material didàctic, per adaptar-se als diferents graus d’aprenentatge; variacions en la 
metodologia , ja que no es pot utilitzar una metodologia dirigida exclusivament a l’alumne estàndard; 
activitats de treball diferenciades, per tractar els mateixos continguts amb diferents graus d’exigència 
segons l’alumne; organització del treball de forma flexible i adaptada als diferents ritmes de treball; i 
accelerar o retardar el ritme d’introducció de nous continguts, adaptant-los a les necessitats de 
l’alumne. Per altra banda, podem tenir alumnes que tinguin una disposició i un talent especial per a 
la classe, respecte de la resta de companys. En aquest cas s’haurà de fer una adaptació dels continguts 
del currículum, incloent-hi els que siguin necessaris.   
  
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (T.I.C.) El sistema 
educatiu ha de respondre a les noves demandes socials de manera eficaç, desenvolupant l’oferta 
d’ensenyances i fomentant condicions d’igualtat d’oportunitats per a la formació de tots els  ciutadans. 
En aquest sentit, es justifica la utilització i la implantació de les T.I.C. a l’aula per aconseguir aquesta 
formació integral dels alumnes que pretén l’educació. Les noves TIC constitueixen una eina 
fonamental en els processos d’ensenyament-aprenentatge, ja que faciliten l’adquisició de continguts 
curriculars i permeten el desenvolupament de programes individualitzats i adaptats als contexts propis 
dels alumnes. La relació, i conjunta evolució, de la música amb el fet tecnològic no és recent, sempre 
ha estat lligada als mitjans existents en cada època. Però aplicar les T.I.C suposa, avui en dia, una 
nova revolució, al permetre un gran creixement, evolució i millora dels processos creativo-musicals. 
Totes les avantatges que proporcionen les TIC influeixen de manera positiva en el procés 
d’ensenyament -aprenentatge, ja que: -Permeten juntar en poc espai música, imatge i moviment. -
Faciliten el treball del professor. -Permeten desenvolupar habilitats i aptituds per a enfrontar-se a 
l’actual societat, tan fortament mediatitzada per la tecnologia. -Faciliten i motiven per al coneixement 
i estudi dels instruments de l’orquestra simfònica. -Serveixen per incentivar i il·lusionar als alumnes 
amb mitjans que troben motivadors i propers a la seva experiència quotidiana. -Faciliten i acosten 



l’estudi de la música a tot aquell que tingui Internet, gràcies a propostes d’aprenentatge musical en 
línia. -Permeten la convergència d’educació, cultura, imatge i so, fomentant la creativitat. -Serveixen 
de punt de partida per activitats d’expressió vocal i instrumental. -Afavoreixen el correcte 
aprenentatge de les destreses. -Faciliten l’apropament i el consum musical.   
  
CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES O MATÈRIES L'assignatura de clarinet ha de ser cursada 
pels alumnes d’ensenyaments elementals i professionals d’una hora setmanal excepte en el curs de 5è 
i 6è de E. Professionals que fan 1 1/2h de classe. Aquesta assignatura es caracteritza per la necessitat 
d'interrelacionar capacitats, coneixements i destreses adquirides al llarg del seu aprenentatge , tant de 
l'assignatura de l'especialitat, així com de les altres assignatures: Als ensenyaments elementals: amb 
la interrelació de l’assignatura de llenguatge musical, classe col·lectiva, i cor. Als Ensenyaments 
professionals: amb la interrelació de l’assignatura de llenguatge musical, orquestra, piano 
complementari, música de cambra, harmonia, anàlisis, fonaments de composició i les optatives 
elegides per l’alumne/a S’ha de cercar un equilibri entre el coneixement teòric, el desenvolupament 
de destreses  instrumentals i l’aprenentatge de principis estètics que determinen el fenomen artístic 
musical. Per aconseguir-ho, és necessari que els professors a l’hora de programar tinguin presents les 
relacions entre els diferents continguts de les assignatures per elaborar propostes integradores. El 
Llenguatge Musical (als primers anys sobretot,)serà de tipus funcional ja que possibilitarà avanços en 
instrument. El seu objectiu principal és l’adquisició del codi que permet parlar sobre música i la 
possessió dels conceptes necessaris per la decodificació de la seva representació gràfica. Gràcies a ell 
l’instrumentista pot llegir una partitura, integrar-se en un conjunt instrumental i interpretar música de 
qualsevol creador. La Classe instrumentals grupals ( assignatura de col·lectiva, orquestra i música de 
cambra) dóna a l’alumne la possibilitat d’execució grupal que amplia el repertori i es relaciona amb 
l’instrument principal, l’estimula en l’aprenentatge de l’instrument i, gràcies al contacte amb els seus 
companys, li fa millorar aspectes que no poden sorgir en les classes individualitzades de l’especialitat.   


