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1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.
S'entén per programació didàctica el conjunt d'estratègies i activitats d'ensenyança-aprenentatge que cada
professor utilitza envers l'alumnat. Els citats aspectes han d'estar organitzats en forma d'unitats didàctiques, les
quals han d'estar ordenades i seqüenciades per a les àrees de cada nivell educatiu. La programació didàctica
(PD) ha d'estar d'acord amb el disseny curricular base (DCB) i en consonància amb el projecte curricular del
centre (PCC), estant aquest darrer elaborat i aprovat en el si del consell escolar (CE). Els nivells de concreció
curricular s'ordenen de la següent forma: disseny curricular base (DCB), projecte educatiu del centre (PEC) i
programació didàctica (PD). La nova ordenació, regulada per la Llei Orgànica 2/2006, pretén establir una
estructura més oberta i flexible, obeint així a la triple finalitat “formativa, orientadora i preparatòria” (Reial
Decret 1577/2006, Art.1).
L'actual Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE) sorgeix
amb l'objectiu de modificar la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació, però a nivell d'Ensenyances Artístiques el
currículum no presenta cap canvi. Així, la present PD parteix des de la següent normativa vigent:

● Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 8/2013, de 9 de desembre.
● Reial Decret 1577/2006 de 22 de desembre, on es fixen els aspectes bàsics del currículum de les

ensenyances professionals de música regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
● Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum de les ensenyances professionals de música (per a les

Illes Balears).
● ORDRE de la consellera d'Educació i Cultura de 26 de maig de 2009 per la que s'estableix l'organització

i el funcionament de les ensenyances professionals de música regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'Educació, a les Illes Balears (BOIB 18/06/2009 núm.89).

2. OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals de les EEPPM de l’assignatura de GUITARRA, contemplats tant al Reial Decret
1577/2006 com al currículum autonòmic (Decret 53/2011), són els següents:

a) Dominar en el seu conjunt la tècnica i les possibilitats sonores i expressives de l’instrument així com arribar
a tenir i demostrar la sensibilitat auditiva necessària per perfeccionar gradualment la qualitat sonora.
b) Utilitzar amb autonomia de forma progressiva els coneixements musicals per solucionar qüestions
relacionades amb la interpretació: Digitació, articulació, fraseig, etc.
c) Conèixer les diverses convencions interpretatives vigents en diferents períodes de la història de la música
instrumental, especialment les referides a l’escriptura rítmica o a l’ornamentació.
d) Adquirir i aplicar progressivament eines i competències per al desenvolupament de la memòria.
e) Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista i aplicar amb autonomia de forma progressiva els
coneixements musicals per a la improvisació amb l’instrument.
f) Practicar la música de conjunt, integrant-se en formacions camerísti-
ques de diversa configuració.
g) Interpretar un repertori que inclogui obres representatives de les diverses èpoques i estils d’una dificultat
adequada a aquest nivell.

3. CONTINGUTS GENERALS
Els continguts generals de les EEPPM de l’assignatura de GUITARRA, contemplats tant al Reial Decret
1577/2006 com al currículum autonòmic (Decret 53/2011), són els següents:

1. Aprofundir en l’estudi de la digitació i la seva problemàtica: digitació d’obres o passatges polifònics en
relació amb la conducció de les diferents veus.



2. Perfeccionament de tota la gamma d’articulacions i maneres d’atac. La dinàmica i la seva precisió en la
realització de les diverses indicacions que s’hi refereixen, i l’equilibri dels nivells i qualitats de so
resultants. El fraseig i la seva adequació als diferents estils. Aplicació de les regles d’ornamentar al
repertori de la guitarra d’acord amb les exigències de les diferents èpoques i estils.

3. Utilització dels efectes característics de l’instrument (timbres, percussió, etc.).
4. Estudi d’un repertori d’obres de diferents èpoques i estils.
5. Iniciació a la interpretació de música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

Entrenament permanent i progressiu de la memòria.
6. Pràctica de la lectura a vista. Audicions comparades de grans intèrprets per analitzar de manera crítica

les característiques de les seves diferents versions.
7. Pràctica de conjunt.

4. AVALUACIÓ
L'avaluació fa referència a un procés el qual resulta necessari per a poder seguir l'evolució de l'alumnat i de la
mateixa PD. A través d'aquest mecanisme, professor i alumnat podran prendre consciència en tot moment de
l'estat en el que es troba el procés d'aprenentatge d'aquest darrer, possibilitant així les adaptacions en les
estratègies metodològiques en funció de les necessitats que es puguin donar. Tal i com s’indica al capitol IV,
Art.11 del Reial Decret 1577/2006, l’avaluació estableix els següents principis: 

1.-L'avaluació dels ensenyaments professionals de música es durà a terme tenint en compte els objectius
educatius i els criteris d'avaluació establerts en el currículum.
2.-L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i integradora, encara que diferenciada segons les
diferents assignatures del currículum.
3.-L'avaluació serà realitzada pel conjunt de professors de l'alumne coordinats pel professor tutor, actuant els
esmentats professors de manera integrada al llarg del procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions
resultants d'aquest procés.
4.-Els professors avaluaran tant l'aprenentatge dels alumnes com els processos d'ensenyament.
5.-Les administracions educatives han de regular les condicions perquè els centres organitzin les oportunes
proves extraordinàries per tal de facilitar als alumnes la recuperació de les assignatures amb avaluació negativa.
6.-Els resultats de l'avaluació final de les diferents assignatures que componen el currículum s'expressaran
mitjançant l'escala numèrica d'1 a 10 sense decimals, considerant positives les qualificacions iguals o superiors
a cinc i negatives les inferiors a cinc.

4.1 CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d'avaluació defineixen el tipus i el grau d'aprenentatge que s'espera aconseguir per part de l'alumnat.
La valoració del grau de consecució dels objectius per part de l'alumnat ha de tenir en compte els criteris
d'avaluació proposats per a les EEPPM definits en el currículum oficial, per l’assignatura de Guitarra i que es
troben recollits tant al Reial Decret 1577/2006 com al Decret 53/2011, que són:

1. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació adequats a les exigències de l’execució
instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre



els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació
necessària per evitar tensions que condueixin a una pèrdua de control en l’execució. 

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
Aquest criteri pretén avaluar la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris
per arribar a una interpretació adequada.

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament
mecànic de l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.

4. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi de les obres de repertori. Amb aquest criteri es
pretén avaluar l’autonomia de l’alumnat i la seva competència per emprendre l’estudi individualitzat i la
resolució dels problemes que se li plantegin en l’estudi.

5. Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació sobre
l’instrument. Aquest criteri pretén avaluar la competència progressiva que adquireix l’alumnat en la
lectura a primera vista així com la seva fluidesa per abordar la improvisació en l’instrument aplicant els
coneixements adquirits.

6. Interpretar obres de les diferents èpoques i estils com a solista i en grup. Aquest criteri pretén avaluar el
coneixement que l’alumnat posseeix del repertori del seu instrument i de les seves obres més
representatives, així com el grau de sensibilitat i imaginació per aplicar els criteris estètics
corresponents.

7. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
Mitjançant aquest criteri es pretén valorar el domini i la comprensió que l’alumnat posseeix de les obres,
així com la capacitat de concentració sobre el resultat sonor de les obres.

8. Demostrar l’autonomia necessària per abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que
permeti el text musical. Aquest criteri pretén avaluar el concepte personal estilístic i la llibertat
d’interpretació dins del respecte al text.

9. Mostrar una autonomia progressiva en la resolució de problemes tècnics i interpretatius. Amb aquest
criteri es pretén comprovar el desenvolupament que l’alumnat ha assolit quant als hàbits d’estudi i de la
capacitat d’autocrítica.

10. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat
artística. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat d’autocontrol i el grau de maduresa de la
seva personalitat artística. 

4.2 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
Tal i com s'indica a l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 26 de maig de 2009, (article 14/9) “els
resultats de l'avaluació final de les distintes assignatures que componen el currículum de les EEPPM
s’expressaran mitjançant qualificacions utilitzant l'escala numèrica de l'1 al 10 sense decimals, considerant-se
positives les iguals o superiors a 5 i negatives les inferiors a 5”. 

4.3 CRITERIS DE PROMOCIÓ
Tal i com s’indica al Reial Decret 1577/2006, s’estableixen els següents criteris de promoció:

1. Els alumnes promocionaran de curs quan hagin superat les assignatures cursades o tinguin avaluació
negativa com a màxim en dos assignatures. En el supòsit d'assignatures pendents referides a pràctica
instrumental o vocal, la recuperació de l'assignatura s'ha de fer en la classe del curs següent si forma part
del mateix. En la resta dels casos els alumnes han d'assistir a les classes de les assignatures no superades
al curs anterior.

2. La qualificació negativa en tres o més assignatures d'un o diversos cursos impedirà la promoció d'un
alumne al curs següent.



3. Els alumnes que al terme del 6è curs tinguin pendents d'avaluació positiva tres assignatures o més
hauran de repetir el curs en la seva totalitat. Quan la qualificació negativa es produisca en una o dues
assignatures, només caldrà que realitzin les assignatures pendents.

5. METODOLOGIA
En un currículum obert els mètodes d’ensenyament són en gran part, responsabilitat de cada professor.
El procés d’ensenyament ha de tenir en compte el punt de partida, la graduació amb la qual s’han d’introduir els
nous continguts, la consciència del desequilibri entre l’experiència prèvia i les novetats plantejades i l’oferta
d’elements que permetin oferir un nou equilibri de coneixements en les quals les novetats puguin ésser
incorporades, en la línia i forma que es preten sobre les intencions educatives al bagatge de destresses que ja
posseeixen els alumnes. Això passa pel disseny d’un tipus apropiat dels continguts que s’ofereixen a l’alumnat
de música, i per l’elaboració d’uns materials, elecció d’un repertori i la selecció d’unes estratègies
d’ensenyament que permetin optimitzar el procés d’aprenentatge. 
El procés d’ensenyament ha d’estar presidit  per la necessitat de garantir la funcionalitat dels aprenentatges,
assegurant que puguin ser utilitzats en les circumstàncies reals en les quals els alumnes ho necessitin. S’entén
per aprenentatge funcional no només la possible aplicació pràctica del coneixement adquirit, sinó també el fet
de que els continguts siguin necessaris i útils per dur a terme altres aprenentatges, i per enfrontar-se amb èxit en
l’adquisició de nous continguts. Per altra banda, els continguts han de presentar-se amb una estructura clara de
les seves relacions, plantejant sempre que sigui pertinent la interrelació entre el diferents continguts d’una
mateixa àrea amb els continguts de diferents assignatures.
Des de l’inici, aquest ensenyament ha de conjugar les dues realitats del fet comunicatiu, això és: la recepció i
l’emissió, la comprensió i l’expressió, el coneixement i la realització. La primera es manifesta en l’audició
activa i crítica, i en la lectura de partitures mitjançant la corresponent descodificació dels símbols gràfics de la
seva evolució, de l’anàlisi del fet musical i els seus autors, i del seu desenvolupament a través dels segles,
mitjançant assignatures com el Llenguatge musical, l’Harmonia, la Història de la música, etc. Es durà a terme la
segona a través de la interpretació individual i col·lectiva, tant vocal com instrumental, i a través de la creació.
Convé que aquests dos eixos bàsics de l’ensenyament musical s’interrelacionin tant en les matèries
considerades teòriques com en les bàsicament instrumentals; s’ha de fugir de la visió de les assignatures
‘teòriques’ com el contexte idoni per l’adiquisició de coneixement, mentre que les assignatures instrumentals es
dediquen exclusivament a l’emissió; i també que la realització se centra merament en la interpretació, excloent
per això, la creativitat. 
La pràctica instrumental centrada i determinada a l’especialitat de guitarra ha d’ésser entesa en una triple via.
En primer lloc, ha d’ésser una formació que possibiliti l’accés als estudis superiors; en segon lloc, ha de servir
com fonament a l’obertura a altres camps d’especialització, com ara composició, direcció d’orquestra o cors,
pedagogia, etc. Finalment, com un mitjà de realització personal, fent música, a través de l’instrument. En tots
els casos convé rebutjar la idea que l’alumne és un estudiant de guitarra i que a més estudia llenguatge musical,
harmonia, música de cambra i altres assignatures, sinó que és un estudiant de música en l’especialitat de
guitarra.
Els continguts bàsics en la formació professional que s’expressen a través de la guitarra necessiten de disciplina
en el treball individual, de l’adequació de la pròpia interpretació als criteris col·lectius, del rigor en l’escriptura
i la lectura de la notació musical, de la comprensió del fet musical en el seu context històric. Evidentment
caldrà tenir en compte l’evolució de l’alumnat en relació no només amb la música, sinó també amb la capacitat
d’entendre el llenguatge dels sons, la capacitat d’expressar-se tenint en compte la multiplicitat de factors que
intervenen, la capacitat de dedicació als estudis, la forma d’estudiar, etc. L’adequació de l’ensenyament a
aquests criteris revertirà positivament en l’educació musical de l’alumne, no només en virtut d’aquesta
compenetració, sinó també perquè es farà una millor aproximació entre l’educació secundària i batxiller, que en
la majoria dels casos realitzen els alumnes i l’ensenyament de règim especial que cursen en els centres



musicals. Per a ensenyar música s’ha de conèixer la pedagogia de l’especialitat musical i aplicar
convenientment l’opció metodològica que més s’ajusti a la realitat que es desenvolupa a la tasca docent.

Decisions de caràcter general
La vocació musical de l’alumne, en molts casos potser en la majoria d’aquests no estar fins i tot clarament
definida, per la qual cosa se procurarà que la suma de coneixements teòrics que se li han de inculcar i les
inevitables hores de pràctica a les quals es veurà sotmès, li siguin presentades de manera tan atractiva i
estimulant com sigui possible, perquè se senti veritablement interessat en la tasca que se li proposa, i d’aquesta
manera la seva possible incipient vocació es vegi reforçada.

El fet de poder triar les partitures del repertori a partir d'una àmplia relació i del tractament individualitzat a
l'alumnat, permet que la present programació s'ajusti amb prou flexibilitat a cada alumne i li permeti una
diversitat musical coherent per garantir una formació musical i guitarrística sòlida. La canalització de les
actituds de l'alumne serà un fet de gran transcendència a l'hora d'establir hàbits de treball i disciplina. També ho
serà valorar l'esforç que requereix l'estudi de l'instrument per a desenvolupar una adequada comunicació i
activitat musical diversa. Tots i cadascun dels objectius i continguts marcats en aquesta programació són l'eix
de dita comunicació.

6.- TAULES O.C.I.Q. PER CURSOS

 1r CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GUITARRA

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reforçar la motivació per l'estudi i pràctica amb la 
guitarra, valorant el silenci, la concentració i l'autocontrol 
que permetin avanços i autonomia progressivament 
majors, mitjançant la revisió quotidiana i constant del que 
està assolit i del que a cada moment es treballa.

1. A cada sessió de classe s’avaluarà la resposta i avenços 
de l’alumne sobre les partitures que treballa per atendre els
objectius del curs aplicant els corresponents continguts.

2. Escollir el repertori del curs, que inclogui música de les 
diferents convencions interpretatives d’ èpoques i autors, 
ajustat a les condicions d'aptitud, necessitat d'aprenentatge
i qualitat d'estudi de l’alumne, per reforçar-li les 
sensibilitats auditives i d'expressió musical i interpretativa 
amb la guitarra amb la intenció de dur a terme la formació 
adient del nivell que representa el corresponent curs.

2. Cada trimestre s’avaluarà el repertori treballat segons la 
quantitat establerta als criteris de qualificació i es tindrà 
especial cura d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius del curs i la consecució dels corresponents 
continguts.

3. Practicar amb prou nivell interpretatiu el repertori 
elegit, segons la quantitat mínima del curs.

3. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació 
adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb
aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació
motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requereix l’execució instrumental i el grau 
de relaxació necessària per evitar tensions que condueixin 
a una pèrdua de control en l’execució.

4. Desenvolupar i assolir la digitació de les partitures del 
repertori per plantejar i fixar alternatives amb criteris de 
tècnica i d’interpretació musical coherents. 

4.  Aspectes tècnics i musicals, amb aquest criteri es pretén 
avaluar la capacitat de interrelacionar els coneixements 
tècnics i teòrics necessaris per arribar a una interpretació 
adequada.

5. Revisar la pràctica de les diferents solucions i destreses 5. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de 



tècniques noves que es presentin i les anteriorment 
assolides, eix bàsic de suport a la interpretació musical.

les possibilitats sonores del instrument.

6. Revisar els aspectes rítmics (compàs i pulsació) del 
tempo de cada partitura per ajustar-los i fixar-los amb 
coherència.

6. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi 
de les obres del repertori.

7. Practicar la lectura a vista especialment amb el repertori
nou per estudiar.

7. Demostrar solvència en la lectura a primera vista, aquest 
criteri pretén avaluar la competència progressiva que 
adquireixi l’alumnat en la lectura a primera vista així com 
la seva fluidesa per abordar els coneixements adquirits.

8. Treballar i fixar els punts bàsics de la memorització de 
partitures.
Afinar la guitarra amb les diferents possibilitats incloses les
escordatures sense aparells electrònics.

8. Interpretar obres de les diferents èpoques i estils com a 
solista, aquest criteri pretén avaluar el coneixement que 
l’alumnat posseeix del repertori del seu instrument i de les 
seves obres més representatives, així com el grau de 
sensibilitat i imaginació per aplicar els criteris estètics 
corresponents.

9. Actuar en públic com a solista interpretant 
preceptivament de memòria una o vàries obres del 
repertori (si el professor ho considera apropiat) amb 
l’entrenament de la relaxació prèvia i durant les accions 
d'execució.

9.  Interpretar de memòria obres del repertori solista 
d’acord amb els criteris de l’estil corresponent, mitjançant 
aquest criteri es pretén valorar el domini i la comprensió 
que l’alumnat posseeix de les obres, així com la capacitat 
de concentració sobre el resultat sonor de les obres. 
Presentar en públic un programa adequat al seu nivell 
demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística, 
mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat 
d’autocontrol i el grau de maduresa de la seva personalitat 
artística.

10. Conèixer, interpretar i difondre l’obra d’origen balear 10. Executar  una obra d'un compositor balear

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ

A) Seguiment d’aula 60 %

B) Audicions 30 %

C) Actitud 10 %



PROPOSTA DE REPERTORI 1r E. P. GUITARRA

La quantitat de repertori a treballar serà adequada i relativa a les necessitats de l’alumne.

No obstant això, serà convenient que es treballi un repertori variat a elegir variat amb una quantitat d’estudis
similar a la quantitat d’obres, respecte de les obres és convenient treballar-ne de diferents èpoques i estils,

d’autors espanyols i balears

Estudis:

"25 estudis op. 60", Núms. 1, 2, 3 i 6 M. CARCASSI

"30 estudis, revisió de Sainz de la Maza", edit. 
U.M.E., Núms. 1, 2, 3, 9 i 10 (o els homònims 
equivalents per núm d’estudi del corresponent opus). 

F. SOR

"Quadern dos", edit Max Eshig, Núms. 6 al 10 L. BROUWER

Renaixement-Barroc

"Diferencias sobre el Conde Clarós" A. MUDARRA

"Canción del Emperador" L. DE NARVÁEZ

"Seis pavanas" (una) L. MILÁN

"Bourrée" (1ª suite laúd), BWV 996 J. S. BACH

 “Seis Piezas” (mínim dues) R.de VISÉE “rev. N. COSTE,

Clàssic-Romàntic

"Caprichos núms. 2, 4, 5 i 6" (un) M. CARCASSI

"Sonatas" nº 6, 7 (M. S. 84) N. PAGANINI

"Minuetto" de la Sonata op. 22, "Rondó" de la Sonata
op. 22, "Minuetto" de la Sonata op. 25

F. SOR

 "Adelita", "Pavana", "Estudio en forma de Minueto" F. TÁRREGA 

Segle XX-Contemporani

"3ª Triquilandia" E. PUJOL

 "Danza de Gnomos op. 23", "Valses poéticos" D. FORTEA

"Romance de los pinos" F. M. TORROBA

"Gavota fácil", “Gavota” B. CALATAYUD: 

"Lección 4"de las Terceras Lecciones” J. SAGRERAS

"Petronila" A. LAURO

"Villancio de Navidad", "El sueño de la muñeca" A. BARRIOS



 "24 preludis" (un)” M. M. PONCE

 "Sarabande" F. POULENC

"Preludio, Aria, Nocturno i Malinconia" A. UHL

"Preludio i Barcarola" J. ABSIL

IV "Juegos", II "Círculos", VI "Canción", VII
"Festiva"

A. G. ABRIL



2n CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GUITARRA

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reforçar la motivació per l'estudi y pràctica amb a 
guitarra, valorant el silenci, la concentració i l'autocontrol 
que permetin avanços i autonomia progressivament majors,
mitjançant la revisió quotidiana i constant del que està 
assolit i del que a cada moment es treballa.

1. A cada sessió de classe s’avaluarà la resposta i avenços 
de l’alumne sobre les partitures que treballa per atendre els 
objectius del curs aplicant els corresponents continguts.

2. Elegir el repertori  del curs, i que inclogui música de les 
diferents convencions interpretatives d'èpoques i autors, 
ajustat a les condicions d'aptitud, necessitat d'aprenentatge i
qualitat d'estudi de l’alumne, per reforçar-li les sensibilitats 
auditives i d'expressió musical i interpretativa amb la 
guitarra amb la intenció de dur a terme la formació adient 
del nivell que representa aquest curs.

2. Cada trimestre s’avaluarà el repertori treballat segons la
quantitat establerta als criteris de qualificació i es tindrà 
especial cura d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius del curs i la consecució dels corresponents 
continguts.

3.- Practicar amb prou nivell interpretatiu el repertori elegit,
segons la quantitat mínima del curs.

3. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació 
adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb 
aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació 
motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requereix l’execució instrumental i el grau 
de relaxació necessària per evitar tensions que condueixin a
una pèrdua de control en l’execució.

4. Desenvolupar i assolir la digitació de les partitures del 
repertori per plantejar i fixar alternatives amb criteris de 
tècnica i d’interpretació musical coherents.

4. Aspectes tècnics i musicals, amb aquest criteri es pretén 
avaluar la capacitat de interrelacionar els coneixements 
tècnics i teòrics necessaris per arribar a una interpretació 
adequada.

5.- Revisar la pràctica de les diferents solucions i destreses 
tècniques noves que es presentin i les anteriorment 
assolides, eix bàsic de suport a la interpretació musical.

5. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de 
les possibilitats sonores del instrument. Mostrar una 
autonomia progressiva en la resolució de problemes tècnics
i interpretatius, amb aquest criteri es pretén comprovar el 
desenvolupament que l’alumnat ha assolit quant als hàbits 
d’estudi i de la capacitat d’autocrítica.

6. Revisar els aspectes rítmics (compàs i pulsació) del 
tempo de cada partitura per ajustar-los i fixar-los amb 
coherència.

6. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi 
de les obres del repertori.
 

7. Practicar la lectura a vista especialment amb el repertori 
nou per estudiar.

7. Demostrar solvència en la lectura a primera vista, 
aquest criteri pretén avaluar la competència progressiva 
que adquireixi l’alumnat en la lectura a primera vista així 
com la seva fluidesa per abordar els coneixements 
adquirits.

8. Treballar i fixar els punts bàsics de la memorització de 
partitures.

8. Interpretar obres de les diferents èpoques i estils com a 
solista, aquest criteri pretén avaluar el coneixement que 
l’alumnat posseeix del repertori del seu instrument i de les 
seves obres més representatives, així com el grau de 
sensibilitat i imaginació per aplicar els criteris estètics 
corresponents.

9. Afinar la guitarra amb les diferents possibilitats sense 
aparells electrònics.

9. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord
amb els criteris de l’estil corresponent, mitjançant aquest 
criteri es pretén valorar el domini i la comprensió que 



l’alumnat posseeix de les obres, així com la capacitat de 
concentració sobre el resultat sonor de les obres.

10. Conèixer, interpretar i difondre l’obra d’origen balear 10. Executar una obra d'un compositor balear

11. Actuar en públic com a solista interpretant 
preceptivament de memòria una o vàries obres del 
repertori (si el professor ho considera apropiat) amb 
l’entrenament de la relaxació prèvia i durant les accions 
d'execució.

11. Demostrar l’autonomia necessària per abordar la 
interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el 
text musical, aquest criteri pretén avaluar el concepte 
personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del 
respecte al text.
Presentar en públic un programa adequat al seu nivell 
demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística, 
mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat 
d’autocontrol i el grau de maduresa de la seva personalitat 
artística.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ

A) Seguiment d’aula 60%

B) Audicions 30%

C) Actitud 10%



PROPOSTA DE REPERTORI 2n E. P. GUITARRA

La quantitat de repertori a treballar serà adequada i relativa a les necessitats de l’alumne.

No obstant això, serà convenient que es treballi un repertori variat a elegir variat amb una quantitat d’estudis
similar a la quantitat d’obres, respecte de les obres és convenient treballar-ne de diferents èpoques i estils,

d’autors espanyols i balears

Estudis: 

"25 estudis op. 60", edit. vàries, Núms. 4, 7, 8, 10 i 19 M. CARCASSI

"30 estudis, revisió Sainz de la Maza" Núms. 4, 5, 6, 7,
8 i 11 (o els homònims equivalents per núm d’estudi 
del corresponent opus).

F. SOR

"25 estudis op. 38", edit. Schott, Núms. 1 al 5 N. COSTE

 "Quaderns tres i quatre", edit Max Eshig, Núms. 11 
al 20

L. BROUWER

Obres: 

Renaixement-Barroc

"Diferencias sobre guárdame las vacas. L. DE NARVAEZ

"Preludio en Re menor", BWV 999” J. S. BACH

"Suite en Re" GALILEO GALILEI

"Preludio i allegro" S. DE MURCIA

Clàssic-Romàntic

"Sonatas" nºs 8, 11, 12 (M. S. 84) N. PAGANINI

"2ª fantasia op 4" F. SOR

"Tango", "Isabel (vals)", "Sueño (mazurka en Do), 
"Marieta (mazurka)"

F. TÀRREGA

“Romanze” (llibre IV) J. K. MERTZ

Segle XX-Contemporani

"Estudios poéticos op. 25 (Serenata i Dialogando)" D. FORTEA

"El Majo" B. CALATAYUD

"Torija", "Alba de Tormes" F. M. TORROBA

"Pavana" A. LAURO

"Prelude nº 3" H. VILLA-LOBOS

"Lección 23" de la Terceras Lecciones J. SAGRERAS



"Barcarola", "Sarabanda" (de la Cavatina) A. TANSMAN

"Alba" H. HAUG

VIII "Baladilla", IX"Scherzino", X"Divertimento",XI 
"Berceuse" (Vademecum)”

A. G. ABRIL

“Prelude moderne” D. FAMPAS

"Homenatge a Satie" F. KLEINJANS

“Leggenda” F. MARGOLA

3r CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GUITARRA

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reforçar la motivació per l'estudi i pràctica amb la 
guitarra, valorant el silenci, la concentració i l'autocontrol 
que permetin avanços i autonomia progressivament majors,
mitjançant la revisió quotidiana i constant del que està 
assolit i del que a cada moment es treballa.

1. A cada sessió de classe s’avaluarà la resposta i avenços 
de l’alumne sobre les partitures que treballa per atendre els 
objectius del curs aplicant els corresponents continguts.

2.- Elegir el repertori del curs, que inclogui música de les 
diferents convencions interpretatives d'èpoques i autors, 
ajustat a les condicions d'aptitud, necessitat d'aprenentatge i
qualitat d'estudi de l’alumne, per reforçar-li les sensibilitats 
auditives i d'expressió musical i interpretativa amb la 
guitarra amb la intenció de dur a terme la formació adient 
del nivell que representa aquest curs.

2. Cada trimestre s’avaluarà el repertori treballat segons la 
quantitat establerta als criteris de qualificació i es tindrà 
especial cura d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius del curs i la consecució dels corresponents 
continguts.

3. Practicar amb prou nivell interpretatiu el repertori elegit, 
segons la quantitat mínima del curs.

3. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació 
adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb 
aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació 
motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requereix l’execució instrumental i el grau 
de relaxació necessària per evitar tensions que condueixin a
una pèrdua de control en l’execució.

4. Desenvolupar i assolir la digitació de les partitures del 
repertori per plantejar i fixar alternatives amb criteris de 
tècnica i d’interpretació musical coherents.

4. Aspectes tècnics i musicals, amb aquest criteri es pretén 
avaluar la capacitat de interrelacionar els coneixements 
tècnics i teòrics necessaris per arribar a una interpretació 
adequada.

5. Revisar la pràctica de les diferents solucions i destreses 
tècniques noves que es presentin i les anteriorment 
assolides, eix bàsic de suport a la interpretació musical.

5. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de 
les possibilitats sonores del instrument.

6. Revisar els aspectes rítmics (compàs i pulsació) del 
tempo de cada partitura per ajustar-los i fixar-los amb 
coherència.

6. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi 
de les obres del repertori.

7. Practicar la lectura a vista especialment amb el repertori 
nou per estudiar.

7. Demostrar solvència en la lectura a primera vista, aquest 
criteri pretén avaluar la competència progressiva que 
adquireixi l’alumnat en la lectura a primera vista així com 
la seva fluidesa per abordar els coneixements adquirits.



8. Treballar i fixar els punts bàsics de la memorització de 
partitures.

8. Interpretar obres de les diferents èpoques i estils com a 
solista, aquest criteri pretén avaluar el coneixement que 
l’alumnat posseeix del repertori del seu instrument i de les 
seves obres més representatives, així com el grau de 
sensibilitat i imaginació per aplicar els criteris estètics 
corresponents. Interpretar de memòria obres del repertori 
solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent, 
mitjançant aquest criteri es pretén valorar el domini i la 
comprensió que l’alumnat posseeix de les obres, així com 
la capacitat de concentració sobre el resultat sonor de les 
obres.

9. Participar en audicions i recitals 9. Interpretar obres treballades durant el trimestre en la 
seva corresponent audició. 
Presentar en públic un programa adequat al seu nivell 
demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística, 
mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat 
d’autocontrol i el grau de maduresa de la seva personalitat 
artística. 

10. Conèixer, interpretar i difondre l’obra d’origen balear 10. Executar una obra d'un compositor balear

11. Actuar en públic com a solista interpretant 
preceptivament de memòria una o vàries obres del 
repertori (si el professor ho considera apropiat) amb 
l’entrenament de la relaxació prèvia i durant les accions 
d'execució.

11. Demostrar l’autonomia necessària per abordar la 
interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el 
text musical, aquest criteri pretén avaluar el concepte 
personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del 
respecte al text. Mostrar una autonomia progressiva en la 
resolució de problemes tècnics i interpretatius, amb aquest 
criteri es pretén comprovar el desenvolupament que 
l’alumnat ha assolit quant als hàbits d’estudi i de la 
capacitat d’autocrítica.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ

A) Seguiment d’aula 60%

B) Audicions 30%

C) Actitud 10%



PROPOSTA DE REPERTORI 3r E. P. GUITARRA

La quantitat de repertori a treballar serà adequada i relativa a les necessitats de l’alumne.

No obstant això, serà convenient que es treballi un repertori variat a elegir amb una quantitat d’estudis similar a
la quantitat d’obres, respecte de les obres és convenient treballar-ne de diferents èpoques i estils, d’autors

espanyols, balears i de llarga durada o cícliques.

Estudis: 

"25 estudis op. 60", edit. varies, Núms. 5, 12, 13, 16 M. CARCASSI

"30 estudis, rev. Sainz de la Maza", edit. U.M.E., 
Núms. 12, 13, 14 i 17 (o els homònims equivalents 
per núm d’estudi del corresponent opus).

F. SOR

"25 estudis op. 38", edit. Schott, Núms. 6, 7 i 20 N. COSTE

"Studies for guitar. Book I", edit. Ricordi, Núms. 1 i 3 S. DOGSON-H. QUINE

Obres:

Renaixement-Barroc

"Alman" R. JOHNSON

"Preludi i Giga" L. RONCALLI

"Sonata en La menor (Aspiazu) o en Si menor 
(Bream)"

D. CIMAROSA

"Allemande (suite nº 1 laud)" BWV 996, "Preludi 
(suite nº 1 cello)" BWV 1007"

J. S. BACH

Clàssic-Romàntic

"Sonatina nº 1 op. 71" M. GIULIANI

"Seis pequeñas piezas núm. 3 op. 5", “Tema i Var. Op.
15c”

F. SOR

“Preludi 15”, “Vals en Re", "El columpio", "Endecha 
y Oremus", "Mazurca en Sol"

F. TÀRREGA

Segle XX- Contemporani

"Nocturno op. 33", “Gavota”, “Madrigal op 21” D. FORTEA

“Bagatela”, "Bolero" B. CALATAYUD

"Por caminos de Santiago", "Ya se van los pastores" J. RODRIGO 

"Sigüenza", "Burgalesa", "Manzanares del Real" F. M. TORROBA

VII "Aleluyática", VIII"Obertura" A. G. ABRIL

"Preludio nº 4" H. VILLA-LOBOS



"Tierruca" C. MENDEZ

PROPOSTA DE REPERTORI 3r E. P. GUITARRA
(continuació)

"24 preludios" (un) M. M. PONCE

“Chanson Douce” op. 107, “Petit Choro Romantique” 
op. 107

F. KLEINJANS

"Sarabande" S. DODGSON

"Vals" B. KELLY



4t CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GUITARRA

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reforçar la motivació per l'estudi i pràctica amb la 
guitarra, valorant el silenci, la concentració i l'autocontrol 
que permetin avanços i autonomia progressivament majors,
mitjançant la revisió quotidiana i constant del que està 
assolit i del que a cada moment es treballa.

1. A cada sessió de classe s’avaluarà la resposta i avenços 
de l’alumne sobre les partitures que treballa per atendre els 
objectius del curs aplicant els corresponents continguts.

2. Elegir el repertori del curs, que inclogui música de les 
diferents convencions interpretatives d'èpoques i autors, 
ajustat a les condicions d'aptitud, necessitat d'aprenentatge i
qualitat d'estudi de l’alumne, per reforçar-li les sensibilitats 
auditives i d'expressió musical i interpretativa amb la 
guitarra amb la intenció de dur a terme la formació adient 
del nivell que representa aquest curs.

2. Cada trimestre s’avaluarà el repertori treballat segons la 
quantitat establerta als criteris de qualificació i es tindrà 
especial cura d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius del curs i la consecució dels corresponents 
continguts.

3. Practicar amb prou nivell interpretatiu el repertori elegit, 
segons la quantitat mínima del curs.

3. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació 
adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb 
aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació 
motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requereix l’execució instrumental i el grau 
de relaxació necessària per evitar tensions que condueixin a
una pèrdua de control en l’execució.

4. Desenvolupar i assolir la digitació de les partitures del 
repertori per plantejar i fixar alternatives amb criteris de 
tècnica i d’interpretació musical coherents. 

4. Aspectes tècnics i musicals, amb aquest criteri es pretén 
avaluar la capacitat de interrelacionar els coneixements 
tècnics i teòrics necessaris per arribar a una interpretació 
adequada.
Mostrar una autonomia progressiva en la resolució de 
problemes tècnics i interpretatius, amb aquest criteri es 
pretén comprovar el desenvolupament que l’alumnat ha 
assolit quant als hàbits d’estudi i de la capacitat 
d’autocrítica. 

5. Revisar la pràctica de les diferents solucions i destreses 
tècniques noves que es presentin i les anteriorment 
assolides, eix bàsic de suport a la interpretació musical 

5. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de 
les possibilitats sonores del instrument.

6. Revisar els aspectes rítmics (compàs i pulsació) del 
tempo de cada partitura per ajustar-los i fixar-los amb 
coherència.

6. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi 
de les obres del repertori.

7. Practicar la lectura a vista especialment amb el repertori 
nou per estudiar.

7. Demostrar solvència en la lectura a primera vista, aquest 
criteri pretén avaluar la competència progressiva que 
adquireixi l’alumnat en la lectura a primera vista així com 
la seva fluidesa per abordar els coneixements adquirits.

8. Treballar la memorització de partitures. 8. Interpretar obres de les diferents èpoques i estils com a 
solista, aquest criteri pretén avaluar el coneixement que 
l’alumnat posseeix del repertori del seu instrument i de les 
seves obres més representatives, així com el grau de 
sensibilitat i imaginació per aplicar els criteris estètics 
corresponents.

9. Participar en audicions i recitals 9. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord
amb els criteris de l’estil corresponent, mitjançant aquest 



criteri es pretén valorar el domini i la comprensió que 
l’alumnat posseeix de les obres, així com la capacitat de 
concentració sobre el resultat sonor de les obres. 
Presentar en públic un programa adequat al seu nivell 
demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística, 
mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat 
d’autocontrol i el grau de maduresa de la seva personalitat 
artística.

10. Conèixer, interpretar i difondre l’obra d’origen balear 10. Executar una obra d'un compositor balear

11. Actuar en públic com a solista interpretant 
preceptivament de memòria una o vàries obres del 
repertori (si el professor ho considera apropiat) amb 
l’entrenament de la relaxació prèvia i durant les accions 
d'execució.

11. Demostrar l’autonomia necessària per abordar la 
interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el 
text musical, aquest criteri pretén avaluar el concepte 
personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del 
respecte al text.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ

A) Seguiment d’aula 60%

B) Audicions 30%

C) Actitud 10%



PROPOSTA REPERTORI 4t E. P. GUITARRA

La quantitat de repertori a treballar serà adequada i relativa a les necessitats de l’alumne.

No obstant això, serà convenient que es treballi un repertori variat a elegir amb una quantitat d’estudis similar a
la quantitat d’obres, respecte de les obres és convenient treballar-ne de diferents èpoques i estils, d’autors

espanyols, balears i de llarga durada o cícliques.

Estudis: 

"25 estudis op. 60", edit. varies, Núms. 11, 14, 17 i 18 M. CARCASSI

"30 estudis, rev. Sainz de la Maza", edit. U.M.E., 
Núms. 15, 16, 19, 21 i 23 (o els homònims equivalents
per núm d’estudi del corresponent opus).

F. SOR

 "25 estudis op. 38", edit. Schott, Núms. 9, 10, 17 i 18 N. COSTE

"Studies for guitar. Book I", edit. Ricordi, Núms. 2 i 5 S. DOGSON-H. QUINE

Renaixement-Barroc

"Fantasia X" (que contrahace el arpa …..) A. MUDARRA

"Sonata en La M" (Bream) D. CIMAROSA

"Preludio, Zarabanda i Giga" L. RONCALLI

"Preludio" BWV 998 (sense fuga ni allegro) J. S. BACH

“Ciaccona” S. L. WEIS

Clàssic-Romàntic

"Tres Sonatas op 6" (una) F. MOLINO

"Sonatina 2 op. 71", “10 bagatel·les op. 73” (mínim 
tres)

M. GIULIANI

“6 Pequeñas piezas op 5 núm. 5“ "Les adieux op. 
21",  “Rondó (sonata op. 22)”

F. SOR

"Maria", "Rosita", "Paquito (Vals en Do), "Gran 
Vals", "Las dos hermanitas (Vals)"

F. TÁRREGA

Segle XX-Contemporani

“¡Estoy solo!... (Nocturno op. 43)” D. FORTEA

"Danza española", "Minueto", "Suite Antigua" B. CALATAYUD

"Cançons catalanes" (una) M. LLOBET

“El abejorro”, “Bagatela” E. PUJOL

"Madroños", "Alcázar de Segovia", "Alcañiz", 
“Redaba” o "Olite"

F. M. TORROBA



"Habanera" E. SAINZ DE LA MAZA:

"Sonatina a Scarlatti" V. ASENSIO

"Tiento antiguo" J. RODRIGO

XIV” Diálogo íntimo", XV"Pasacalle" A. G. ABRIL

"Cajita de música" I. SAVIO

Preludio nº 1" H. VILLA-LOBOS

"Pieza sin título", "Danza característica" L. BROUWER

“El negrito”, “La gatica”, “Valses veneçolans 1 i 2” A. LAURO

"Lliçó 23"  (trémolo de las quintas lecciones) J. SAGRERAS

"Pastoral" R. STOKER

"Saxe Blue" C. BLYTON

"Arlecchino" M. DALBY

"A sad humoreque" P. TATE



5è CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GUITARRA

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reforçar la motivació per l'estudi i pràctica amb la 
guitarra, valorant el silenci, la concentració i l'autocontrol 
que permetin avanços i autonomia progressivament 
majors, mitjançant la revisió quotidiana i constant del que 
està assolit i del que a cada moment es treballa.

1. A cada sessió de classe s’avaluarà la resposta i avenços 
de l’alumne sobre les partitures que treballa per atendre els 
objectius del curs aplicant els corresponents continguts.

2. Elegir el repertori del curs, que inclogui música de les 
diferents convencions interpretatives d'èpoques i autors, 
ajustat a les condicions d'aptitud, necessitat d'aprenentatge i
qualitat d'estudi de l’alumne, per reforçar-li les sensibilitats 
auditives i d'expressió musical i interpretativa amb la 
guitarra amb la intenció de dur a terme la formació adient 
del nivell que representa aquest curs.

2. Cada trimestre s’avaluarà el repertori treballat segons la 
quantitat establerta als criteris de qualificació i es tindrà 
especial cura d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius del curs i la consecució dels corresponents 
continguts.
diferents tipus de memòria

3. Practicar amb prou nivell interpretatiu el repertori 
elegit, segons la quantitat mínima del curs. 

3. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació 
adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb
aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació
motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requereix l’execució instrumental i el grau 
de relaxació necessària per evitar tensions que condueixin 
a una pèrdua de control en l’execució.
Mostrar una autonomia progressiva en la resolució de 
problemes tècnics i interpretatius, amb aquest criteri es 
pretén comprovar el desenvolupament que l’alumnat ha 
assolit quant als hàbits d’estudi i de la capacitat 
d’autocrítica.

4. Desenvolupar i assolir la digitació de les partitures del 
repertori per plantejar i fixar alternatives amb criteris de 
tècnica i d’interpretació musical coherents. 

4. Aspectes tècnics i musicals, amb aquest criteri es pretén
avaluar la capacitat de interrelacionar els coneixements 
tècnics i teòrics necessaris per arribar a una interpretació 
adequada.

5. Revisar la pràctica de les diferents solucions i destreses 
tècniques noves que es presentin i les anteriorment 
assolides, eix bàsic de suport a la interpretació musical.

5. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de 
les possibilitats sonores del instrument.

6. Revisar els aspectes rítmics (compàs i pulsació) del 
tempo de cada partitura per ajustar-los i fixar-los amb 
coherència.

6. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi 
de les obres del repertori.

7. Practicar la lectura a vista especialment amb el repertori 
nou per estudiar.

7. Demostrar solvència en la lectura a primera vista, aquest 
criteri pretén avaluar la competència progressiva que 
adquireixi l’alumnat en la lectura a primera vista així com 
la seva fluidesa per abordar els coneixements adquirits.

8. Treballar la memorització de partitures. 8. Interpretar obres de les diferents èpoques i estils com a 
solista, aquest criteri pretén avaluar el coneixement que 
l’alumnat posseeix del repertori del seu instrument i de les 
seves obres més representatives, així com el grau de 
sensibilitat i imaginació per aplicar els criteris estètics 



corresponents.

9. Actuar en públic com a solista interpretant 
preceptivament de memòria una o vàries obres del 
repertori (si el professor ho considera apropiat) amb 
l’entrenament de la relaxació prèvia i durant les accions 
d'execució.

9. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord
amb els criteris de l’estil corresponent, mitjançant aquest 
criteri es pretén valorar el domini i la comprensió que 
l’alumnat posseeix de les obres, així com la capacitat de 
concentració sobre el resultat sonor de les obres.
Demostrar l’autonomia necessària per abordar la 
interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el 
text musical, aquest criteri pretén avaluar el concepte 
personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del 
respecte al text. 
Presentar en públic un programa adequat al seu nivell 
demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística, 
mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat 
d’autocontrol i el grau de maduresa de la seva personalitat 
artística.

10. Conèixer, interpretar i difondre l’obra d’origen balear 10. Demostrar l’autonomia necessària per abordar la 
interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el 
text musical, aquest criteri pretén avaluar el concepte 
personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del 
respecte al text.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ

A) Seguiment d’aula 60 %

B) Audicions 30 %

C) Actitud 10 %



PROPOSTA REPERTORI 5è E. PROFESSIONALS DE GUITARRA

La quantitat de repertori a treballar serà adequada i relativa a les necessitats de l’alumne.

No obstant això, serà convenient que es treballi un repertori variat a elegir amb una quantitat d’estudis similar a
la quantitat d’obres, respecte de les obres és convenient treballar-ne de diferents èpoques i estils, d’autors

espanyols, balears i de llarga durada o cícliques, aquest curs és recomanable treballar-ne una de tremolo (*).

Estudis: 

 "25 estudis op. 60", edit. varies, Núms. 9, 15, 20 i 21. M. CARCASSI     

"30 estudis, rev. Sainz de la Maza", edit. U.M.E., 
Núms. 18, 20, 22, 25 i 26 (o els homònims 
equivalents per núm d’estudi del corresponent opus).

F. SOR

"25 estudis op. 38", edit. Schott, Núms. 8, 11, 12,14 i
15.

N. COSTE

"Studies for guitar. Book I", edit. Ricordi, Núms. 4 i 
9.

S. DOGSON-H. QUINE

“Estudi núm. 1” H. VILLA-LOBOS

Obres:

Renaixement-Barroc

"Baixa de contrapunto" L. DE NARVÁEZ

"Partita VI" A. BRESCIANELLO

"Cuatro danzas de Terpsichore" M. PRAETORIUS

"Courante (Suite 1 laud)” J. S. BACH

"Partita en Do" E. G. BARÓN

"Suite en Sim", “Suite en Rem” R. de VISEÉ

Clàssic-Romàntic

"Sonatina nº 3 op. 71" "Temes amb variacions" op. 2, 
op. 45 (folia), op. 47, 64, 72, 105 i 112 (un sol opus)

M. GIULIANI

"Tema y var. op. 15 a (folia)", "Fantasia elegíaca op. 
59"

F. SOR

"Sonata nº 1" A. DIABELLI

"Petites variacions" J. K. MERTZ

PROPOSTA REPERTORI 5è E. PROFESSIONALS DE GUITARRA
(continuació)



Segle XX-Contemporani

(*) "Recuerdos de la Alhambra", (*) "Sueño", 
"Minueto en Mi" i “Preludis, mínim tres entre els 
núms. 1, 2, 3, 4 i 5”.

F. TÁRREGA

"Cádiz", "Tango", "Rumores de la caleta"        I. ALBÉNIZ

"Capricho-estudio op. 13", "Toledo” (nocturn op. 14) D. FORTEA

"Sonatina núm. 1", "Sonatina núm. 2" B. CALATAYUD

"Tiento antiguo", (*) "Paisaje" E. PUJOL

“Danza de Molinero” M. DE FALLA

"Nocturno", "Piezas características nº 3", (*)
"Melodia", (*) "Simancas"

F. M. TORROBA

“Vals", "Scherzino Mexicano", (*) "Estudio" M. M. PONCE

“El Marabino”, “Aire de joropo” A. LAURO

"Julia Florida", (*) "Una limosnita por amor de Dios,
(*) "Contemplación", (*) “Canción de  la Hilandera”

A. BARRIOS

"Preludios 2 y 5", "Choros nº 1" H. VILLA-LOBOS

"Preludi nº 3" (Campo) A. CARLEVARO

"Tonadilla" (del nom A. Segovia) M C. TEDESCO

"Guajira criolla", "Zapateado", "Canción de cuna" L. BROUWER

"Campanas del alba” E. SAINZ DE LA MAZA

"Elegía (Homenaje a Falla)" V. ASENSIO

"Antillana" G. GUMBAU

 "Estudio sin luz" A. SEGOVIA

XVI “Nocturno”,XVII, “Fantasía  Estudio”, XVIII 
“Meditación", XIX "Pizzicato" (Vademecum)

A. G. ABRIL

"Valços 1, 2 Des Adieux i 3" F. KLEINJANS

"Tema i variacions de Sakura" Y. YOCOH

“Bagatel·la" S. FORBES

"Bagatel·la nº 2" W. WALTON

"Fantasia" J. VIÑAS



"El delirio"    A. CANO



6è CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE GUITARRA

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reforçar la motivació per l'estudi i pràctica amb la 
guitarra, valorant el silenci, la concentració i l'autocontrol 
que permetin avanços i autonomia progressivament majors,
mitjançant la revisió quotidiana i constant del que està 
assolit i del que a cada moment es treballa.

1. A cada sessió de classe s’avaluarà la resposta i avenços 
de l’alumne sobre les partitures que treballa per atendre els 
objectius del curs aplicant els corresponents continguts.

2. Elegir el repertori del curs, que inclogui música de les 
diferents convencions interpretatives d'èpoques i autors, 
ajustat a les condicions d'aptitud, necessitat d'aprenentatge i
qualitat d'estudi de l’alumne, per reforçar-li les sensibilitats 
auditives i d'expressió musical i interpretativa amb la 
guitarra amb la intenció de dur a terme la formació adient 
del nivell que representa aquest curs.

2. Cada trimestre s’avaluarà el repertori treballat segons la 
quantitat establerta als criteris de qualificació i es tindrà 
especial cura d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius del curs i la consecució dels corresponents 
continguts.

3. Practicar amb prou nivell interpretatiu el repertori elegit, 
segons la quantitat mínima del curs.

3. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació 
adequats a les exigències de l’execució instrumental. Amb 
aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació 
motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requereix l’execució instrumental i el grau 
de relaxació necessària per evitar tensions que condueixin a
una pèrdua de control en l’execució.
Mostrar una autonomia progressiva en la resolució de 
problemes tècnics i interpretatius, amb aquest criteri es 
pretén comprovar el desenvolupament que l’alumnat ha 
assolit quant als hàbits d’estudi i de la capacitat 
d’autocrítica.

4. Desenvolupar i assolir la digitació de les partitures del 
repertori per plantejar i fixar alternatives amb criteris de 
tècnica i d’interpretació musical coherents. 

4. Aspectes tècnics i musicals, amb aquest criteri es pretén 
avaluar la capacitat de interrelacionar els coneixements 
tècnics i teòrics necessaris per arribar a una interpretació 
adequada.

5. Revisar la pràctica de les diferents solucions i destreses 
tècniques noves que es presentin i les anteriorment 
assolides, eix bàsic de suport a la interpretació musical.

5. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de 
les possibilitats sonores del instrument.

6. Revisar els aspectes rítmics (compàs i pulsació) del 
tempo de cada partitura per ajustar-los i fixar-los amb 
coherència.

6. Demostrar capacitat per abordar individualment l’estudi 
de les obres del repertori.

7. Practicar la lectura a vista especialment amb el repertori 
nou per estudiar.

7. Demostrar solvència en la lectura a primera vista, aquest 
criteri pretén avaluar la competència progressiva que 
adquireixi l’alumnat en la lectura a primera vista així com 
la seva fluidesa per abordar els coneixements adquirits.

8. Treballar la memorització de partitures. 8. Interpretar de memòria obres de les diferents èpoques i 
estils com a solista, aquest criteri pretén avaluar el 
coneixement que l’alumnat posseeix del repertori del seu 
instrument i de les seves obres més representatives, així 
com el grau de sensibilitat i imaginació per aplicar els 
criteris estètics corresponents.

9. Participar en audicions i recitals 9. Interpretar obres treballades durant el trimestre en la 



corresponent audició. 
Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord 
amb els criteris de l’estil corresponent, mitjançant aquest 
criteri es pretén valorar el domini i la comprensió que 
l’alumnat posseeix de les obres, així com la capacitat de 
concentració sobre el resultat sonor de les obres.

10. Conèixer, interpretar i difondre l’obra d’origen balear 10. Executar una obra d'un compositor balear

11. Actuar en públic com a solista interpretant 
preceptivament de memòria una o vàries obres del 
repertori (si el professor ho considera apropiat) amb 
l’entrenament de la relaxació prèvia i durant les accions 
d'execució.
Demostrar l’autonomia necessària per abordar la 
interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeti el 
text musical, aquest criteri pretén avaluar el concepte 
personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del 
respecte al text.

11. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell 
demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística, 
mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat 
d’autocontrol i el grau de maduresa de la seva personalitat 
artística

12. Preparar a l’alumne si escau perquè pugui enfrontar-se 
a les proves d’accés als estudis Superiors de guitarra de 
qualsevol conservatori superior de l’estat espanyol o de la 
resta del mon.

12. Organitzar una audició o concert amb el repertori adient
a l’alumne que vol seguir estudis de guitarra a un 
conservatori superior, perquè pugui enfrontar-se a les 
corresponents proves d’accés als estudis Superiors de 
guitarra de qualsevol conservatori superior de l’estat 
espanyol o de la resta del món.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ

A) Seguiment d’aula 60%

B) Audicions 30%

C) Actitud 10%



PROPOSTA REPERTORI 6è CURS E. PROFESSIONALS DE GUITARRA

La quantitat de repertori a treballar serà adequada i relativa a les necessitats de l’alumne.

No obstant això, serà convenient que es treballi un repertori variat a elegir amb una quantitat d’estudis similar a
la quantitat d’obres, respecte de les obres és convenient treballar-ne de diferents èpoques i estils, d’autors

espanyols, balears i de llarga durada o cícliques.

Estudis:

"25 estudis op. 60", edit. vàries, Núms. 22, 23, 24 i 25 M. CARCASSI

"30 estudis, rev. Sainz de la Maza", edit. U.M.E.,
Núms. 24, 27, 28, 29 i 30 (o els homònims equivalents
per núm d’estudi del corresponent opus).

F. SOR

"25 estudis op. 38", edit. Schott, Núms. 13, 16, 19 i 22 N. COSTE

"Studies for guitar. Book I", edit. Ricordi, Núms. 8 i
10

S. DOGSON-H. QUINE

"Doutze Etudies", edit. Max Eshig, Núms. 2, 5 i 8 H. VILLA-LOBOS

Obres: 

Renaixement-Barroc

"Fantasia por el primer tono" E. DAZA

"Suite española" (versió Yepes) G. SANZ

"Sonata nº 97 (longo)" D. SCARLATTI

"Preludio (suite nº 1 laúd)" BWV 996, "Preludio (suite
núm.2 laúd)" BWV 997

J. S. BACH

"Aria amb variacions (la frescobalda)" G. FRESCOBALDI

Clàssic-Romàntic

"Sonata op. 15", "Tema y variaciones op.62, op.70 i 
op.107 (un sol op.)

M. GIULIANI

"Intr., tema y variaciones op.9”, “Sonata op.14 (Gran
Solo), "Sonata op.15b", “Tema i  var. op.28“
(Malbroug).

F. SOR

"Sonata en Re" M. ALBENIZ

"Sonata nº 2" A. DIABELLI

PROPOSTA REPERTORI 6è CURS E. PROFESSIONALS DE GUITARRA
(continuació)

Segle XX-Contemporani



"Capricho árabe", "Danza mora" F. TÁRREGA

"Fantasía sobre motivos de la Traviata" J. ARCAS

“Asturias (leyenda)", "Granada (serenata) I. ALBÉNIZ

"Danzas españolas” (una) E. GRANADOS

"Serenata española" J. MALATS

"En mi refugio (nocturn op. 42)", “Impromptu op. 17”,
”Danza de muñecos de Cartón” op.31.

D. FORTEA

"Marcha húngara", "Sonada típica de Mallorca" B. CALATAYUD

 "Homenaje a la tumba de Debussy" M. DE FALLA

 "Suite castellana", “Preludi” F. M. TORROBA

"Ráfaga", "Fandanguillo" J. TURINA

"En los trigales" J. RODRIGO

"Suite mística", “Suite Valenciana” V. ASENSIO

"Suite en La menor (a la manera de Weiss)" M. M.PONCE

"Evocación nº 3", Vademecum: XX "Romanza", XXI
“Tiento”, XXII “ Zapateado”, XXIII “Planto”, XXIV
“Tocata”

A. G. ABRIL

"Suite galaica" A. BLANQUER

"Fantasía" R. GERHART

"Elogio de la danza", "Preludios epigramáticos" L. BROUWER

“Var. sobre  una canción infantil", "Angostura",
"Maria Luisa", "Carora",  "Vals nº 3” (criollo)

A. LAURO

"Naranjos en flor" M. C. TEDESCO

"Suite popular brasileña" (es poden fer peces sueltes) H. VILLA-LOBOS

"¡Jha che valle! (Danza paraguaya n º 2)", "La 
Catedral", "Cueca", "Vals nº 3", "Vals nº 4 op. 8" 

A. BARRIOS

"Suite inglesa", "Variaciones sobre una canción 
catalana op 25"

 J. W. DUARTE

Bagatela nº 3" W. WALTON

“Cavatina (amb danza pomposa)" A. TANSMAN

"Tema y variacions" L. BERKELEY



"Mirage" G. ROSETTA

"Ghetto song" J. HOROVITZ

"Tocatta" W. JOSEPHS

"Suite d’homenatges" J. HOMS

7. AVALUACIÓ INICIAL

Durant la primera sessió lectiva, es durà a terme una avaluació inicial de l’alumne. L’objectiu
d’aquesta avaluació inicial és determinar el punt de partida de l’alumnat, tenint en compte tots
els continguts que s’haurien d’haver treballat el curs anterior i potser no es varen poder
treballar. A partir d’aquesta avaluació inicial, el professor  planificarà els continguts de la
programació del curs.
Aquesta avaluació inicial ha de constar en el procés de l’avaluació contínua. El professor
n’informarà els alumnes i els pares a través del classroom.

8. MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I D’HIGIENE EN REFERÈNCIA A L’ALUMNAT I
L’ASSIGNATURA

En l’acollida del primer dia de clase, s’informarà a l'alumnat per que conegui totes les mesures
de protecció, prevenció i higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d’entrada i sortida,
els circuits d’entrada i sortida que es corresponen, a més de tots els aspectes que es considerin
oportuns. 

● Abans i després de cada classe s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic.

● S’ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5m entre professor i alumne. 
● Tant el  professor com l’alumne han d’utilitzar la mascareta si en algun moment puntual

no es pot mantenir aquesta distància per donar indicacions específiques o corregir algun
defecte de posició. 

● Es ventilarà l’aula de forma regular i freqüent cada curts períodes de temps.

(Incloure per contrabaix i arpa mesures de neteja dels instruments)

9. ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES A LA PRÀCTICA DOCENT
El canal de comunicació i seguiment telemàtic de l’alumnat serà el google classroom. Per a la
comunicació entre alumnat i professorat també s’utilitzarà el correu corporatiu
@conservatoridemallorca.com, a més del canal habitual de CentrosNet.



 
El període de confinament ha donat importància a l’ús de les noves tecnologies a la pràctica
docent. S’han utilitzat els vídeos i les classes a través de Google Meet, Zoom, Jitsi, etc., així
com les gravacions fetes pels pianistes i els enllaços a youtube.  

La comunicació amb les famílies es farà a través del classroom i del correu corporatiu
@conservatoridemallorca.com. S’han d’evitar l’ús de comptes de correu personals i l’ús de
sistemes de missatgeria personal (whatsapp, Telegram etc.), així com la comunicació amb
l’alumnat a través de xarxes socials pròpies.


