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INTRODUCCIÓ 
 

Programació 

La present programació s’ha elaborat amb la finalitat de mostrar la línia docent a seguir durant el procés 

educatiu als graus elemental i mitjà. La següent programació és una adaptació de la programació actualitzada 

del conservatori municipal de Palma afegint i modificant tot allò necessari per plasmar el pla de treball que es 

porta a terme al conservatori municipal de música d’Inca. La decisió de prendre com a punt de partida la línia 

de treball de Palma es deu al gran número d’alumnes que per diversos motius, volen accedir en algun moment 

del seus estudis al conservatori principal de la illa. Creiem que la manera més idònia de treballar és en 

consonància amb el conservatori de referència, sempre i quan aquesta encaixi amb la metodologia que es porta 

a terme al nostre centre.  

 
Pèrdua d’avaluació continua 

Sis faltes d’assistència a classe individual o sis a col·lectiva (no sumables) no justificades per escrit, comporten 

la pèrdua del dret d’avaluació contínua. Únicament són justificables els casos de força major. Els justificants de 

les faltes s’hauran d’entregar al tutor per escrit la mateixa setmana de la falta o el més aviat possible. Quan es 

perd el dret d’avaluació continua, es té dret a una prova d’avaluació final global durant el mes de juny davant 

un tribunal, que l’alumne haurà de sol·licitar en el termini establert pel conservatori. El professor tutor tindrà la 

responsabilitat de informar a l’alumne del programa que haurà de interpretar a la prova.  

 

Audicions i exàmens  
Tots els alumnes hauran de participar a les audicions avaluadores o exàmens que es realitzaran cada trimestre i 

que coincidiran principalment amb el final de trimestre mateix. Els objectius de les audicions trimestrals són els 

següents:  

- Conèixer l’evolució de tots els alumnes de violoncel 

- Permetre que l’alumne aconsegueixi l’hàbit de tocar davant dels professors amb una certa regularitat 

- Comunicar a l’alumne i a la seva família quins han estat els seus progressos i el que cal millorar. 
 

Les audicions públiques tindran la finalitat de brindar a l’alumne l’oportunitat de interpretar en públic les obres 

treballades durant el trimestre i poder treballar en conjunt amb la resta de companyes peces per a l’audició. Les 

audicions públiques no seran de caràcter avaluador ni obligatori, malgrat és aconsellable participar sempre que 

sigui favorable per a l’alumne.  
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Tutories 
Els pares dels alumnes que vulguin tractar temes normatius, de reclamació de qualificació i altres aspectes del 

seu interès, seran atesos pel tutor en el seu horari de tutoria. És aconsellable que es facin tutories de forma 

regular (una per trimestre) per tal de mantenir una bona comunicació entre tutor i família.  

 

Organització de l’estudi personal de l’alumne 
L’objectiu principal del conservatori és formar músics professionals. La música, com qualsevol disciplina 

artística, requereix un treball i dedicació constant. Per tant, s’ha de disposar de temps diari. És imprescindible 

que els alumnes i els pares o tutors dels alumnes menors d’edat s’impliquin en la confecció d¡un horari 

setmanal factible i realista. Aquest horari ha de permetre disposar tant de temps d’esbarjo com del temps 

d’estudi mínim recomanat al següent quadre orientatiu:  

 

1r Ensenyament elemental  30 minuts 

2n Ensenyament elemental  30 minuts 

3r Ensenyament elemental 45 minuts 

4rt Ensenyament elemental 1 hora 

  
 
 
 
La suma total d’hores entre l’assistència a les classes del centre més l’estudi personal indicat a les taules 

anterior, i afegim la càrrega escolar de l’alumne  el nombre d’hores és molt elevat. És per això, que si és desitja 

cursar el grau professional reglat és recomanable centrar en la música les activitats extraescolars  per poder 

complir el rendiment que es demana . En cas contrari, de no voler prioritzar els estudis musicals o en cas de no 

ésser possible per altres motius, el tutor haurà de valorar la opció de proposar a l’alumne i família cursar els 

estudis no reglats per a un bon progrés i per no convertir els estudis en frustració i obligació constant.  

 

Higiene i manteniment del violoncel i l’arc 

És necessari dur tot el material de classe: partitures, llibres, llibreta d’anotacions, resina, cinturó i estoig amb 

llapis, goma i colors (per als alumnes d’elemental i opcional per als de professional).  

Per al bon manteniment del instrument es recomana:  

- Netejar la resina que queda a la vara, a les cordes i a la tapa superior del violoncel després de tocar. 

- Canviar les cordes del violoncel en el moment que comencin a gastar-se.  

- Dur un joc de cordes de recanvi.  

- Destensar l’arc cada vegada que s’acaba de tocar. 

- Posar resina a l’arc cada dia abans de tocar. 

1r Ensenyament professional 1h 30 min 

2n Ensenyament professional 1h 30 min 

3r Ensenyament professional 2 hores 

4rt Ensenyament professional 2 hores 

5è Ensenyament professional 2h 30 min 

6è Ensenyament professional 3 hores 
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Sensibilització dins l’entorn familiar 

La música no ha de quedar només dins el conservatori. L’èxit de l’educació musical de l’alumne està 

estretament lligat en el suport dels pares i mares (l’equip educatiu està format per l’alumne, el professor 

i els pares). És per això que recomanem que assisteixin sempre que sigui possible a activitats culturals 

com concerts orquestrals, recitals, corals i escoltar música clàssica i violoncel·listes a casa per al reforç i 

la motivació de l’alumne al veure’s reforçat i que a casa es doni la importància que mereix la música.  
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ENSENYAMENTS ELEMENTALS 

1r CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Adoptar una correcta postura corporal respecte 
l’instrument. Conducta correcta de l’arc en la meitat 
inferior. 

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 del control en l’execució. Demostrar un 
progressiu control i perfeccionament en la conducta 
de l’arc treballada a classe, en els aspectes de pes, 
punt de contacte i velocitat.  
 

2. Conèixer la mecànica correcta de la mà esquerra. 
Conèixer la 1a posició en mecànica i afinació així 
com les escales i arpegis d’una octava de Re M, Sol 
M i Do M en 1a posició.  

2. Realitzar diferents exercicis on es valora la correcta 
mecànica i l’esforç muscular adequat del braç i la mà 
esquerra. Executar peces, escales i exercicis amb una 
afinació correcta pel nivell del curs. 

3. Assolir una consciència corporal adequada al 
nivell. 

3. Ser conscient dels aspectes corporals (òptim 
rendiment del cos respecte l’instrument) en la pràctica 
instrumental 

4. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori proposat..  

4. Denfensar amb solvència davant un públic part del 
repertori treballat durant les sessions. 

5. Interpretar música en grup, per habituar-se a sentir 
altres veus o instruments. 

5. Interaccionar musicalment amb el pianista 
acompanyant i comprendre la funció que es fa en 
cada moment.  

6. Adquirir les tècniques d’estudi que permetin 
l’autonomia en la pràctica instrumental. Ser conscient 
de la importància del treball individual com a eina 
indispensable del progrés personal. Utilitzar la 
memòria com a eina fonamental en l’estudi. 

6. Demostrar una regularitat i un treball de qualitat en 
la preparació de les classes. Interpretar part del 
repertori de memòria. Demostrar capacitat per 
abordar individualment l’estudi de les obres de 
repertori i mostrar autonomia progressivament major 
en la resolució de problemes tècnics i interpretatius. 
 

 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

B) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA REPERTORI 1r CURS E. E. VIOLONCEL 

Obres Compositor 

Suzuki 1 Suzuki 

Waggon Wheels: Tot el llibre K. and H. Colledge 

Cello Time Vol. 1: Tot el llibre C. Black and P. Harris 

Escales i arpegis de Sol M, Re M i Fa M 1 octava, Do 
M 2 octaves 
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2n CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Adoptar i progressar respecte el 1r curs sobre una 
correcta postura corporal respecte l’instrument. 
Conducta correcta de l’arc en la seva totalitat. 
Aprendre els colps d’arc detaché i staccato.  
 

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 del control en l’execució. Demostrar un 
progressiu control i perfeccionament en la conducta 
de l’arc treballada a classe, en els aspectes de pes, 
punt de contacte i velocitat, així com l’articulació 
detaché i staccato.  

2. Conèixer la mecànica correcta de la mà esquerra. 
Conèixer les 4 posicions en mecànica i afinació així 
com les extensions.  

2. Realitzar diferents exercicis on es valora la correcta 
mecànica i l’esforç muscular adequat del braç i la mà 
esquerra, així com el correcte desenvolupament de les 
4 posicions. Executar peces, escales i exercicis amb 
una afinació correcta pel nivell del curs. 

3. Conèixer la mecànica dels canvis de corda així com 
de les lligadures de 2 a 4 notes. 

3. Realitzar diferents exercicis, estudis i obres on es 
demostri coneixement dels canvis de corda i les 
lligadures, produint-los amb fluïdesa i relaxació. Pel 
que fa a les lligadures es valora si aquestes es 
produeixen amb agilitat i sincronia,  

4. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 2n curs.  

4. Defensar amb solvència davant un públic part del 
repertori treballat durant les sessions. 

5. Interpretar música en grup, per habituar-se a sentir 
altres veus o instruments. 

5. Interaccionar musicalment amb el pianista 
acompanyant i comprendre la funció que es fa en 
cada moment.  

6. Millorar les tècniques d’estudi que permetin 
l’autonomia en la pràctica instrumental. Aprofundir 
en la importància del treball individual com a eina 
indispensable del progrès personal. Utilitzar la 
memòria com a eina fonamental en l’estudi. 

6. Demostrar una regularitat i un treball de qualitat en 
la preparació de les classes de 2n curs, on s’ha de 
treballar amb més profunditat i temps que al 1r curs. 
Interpretar part del repertori de memòria. Demostrar 
capacitat per abordar individualment l’estudi de les 
obres de repertori i mostrar autonomia 
progressivament major en la resolució de problemes 
tècnics i interpretatius. 
 

 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

B) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI 2n CURS E. E. VIOLONCEL 

Obres Compositor 

Suzuki Method Vol 2 Suzuki 

Früher Anfang auf dem Cello, Vol. 2 i 3.  Egon Sabmannhaus 

Cello Time Vol 2.  C. Black & P. Harris 

Escales i arpegis lligades de 2 en dos: Fa M, Si b M, 
Sol M, La M i repàs de les del curs anterior.  
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3r CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE VIOLONCEL 
 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1: Dominar els aspectes mecànics dels cursos 
anteriors pel que fa a mecànica de la mà esquerra, 
afinació i articulació. Perfeccionar la conducta de 
l’arc en la seva totalitat, el domini de les lligadures, 
els canvis de corda i els cops d’arc bàsics, detaché i 
staccato. 

1. Realitzar els exercicis, estudis i obres 
corresponents al curs demostrant solvència en tots els 
aspectes mecànics tant de l’arc com de la mà 
esquerra. Amb aquest criteri és pretén avaluar 
l’habilitat de l’alumne en el domini dels aspectes 
tècnics bàsics treballats en els anteriors cursos.   

2. Produïr un so de qualitat. 2.Mitjançant la realització d’estudis, obres i exercicis 
s’avalua la qualitat del so, que ha de ser de qualitat, 
projectat i amb dinàmica. Es valoren els aspectes 
bàsics de la tècnica d’arc (velocitat, punt de contacte i 
pes) juntament amb una correcta pressió dels dits de 
la mà esquerra sobre la corda.  

3. Demostrar solvència en l’ús dels canvis de posició 
entre les posicions ½ ª 1ª, 2ª, 3ª i 4ª. Dominar les 
extensions. 

3. Realitzar diferents exercicis on es valora la correcta 
mecànica i l’esforç muscular adequat del braç i la mà 
esquerra, així com el correcte desenvolupament dels 
desplaçaments entre les 5 posicions i en les seves 
extensions. Executar peces, escales i exercicis amb 
una afinació correcta pel nivell del curs. 

4. Conèixer les escales menors. 4.Realitzar escales menors a classe valorant 
l’afinació, el coneixement de la digitació i dels 
intervals que conformen dita escala. 

5: Introduïr el vibrato. 5.Realitzar exercicis introductoris valorant l’oscilació 
de la freqüència de la nota, el control corporal sobre 
les parts del cos a rel.laxar i activar i el resultat sonor. 
Aplicar de manera progressiva la mecànica de 
l’exercici a estudis i obres. 

6. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 3r curs.  

6. Defensar amb solvència davant un públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 3r curs. 

7. Interpretar música en grup, per habituar-se a sentir 
altres veus o instruments. 

7. Interaccionar musicalment amb el pianista 
acompanyant i comprendre la funció que es fa en 
cada moment.  

8. Perfeccionar les tècniques d’estudi que permetin 
autonomia en la pràctica instrumental. Aprofundir en 
la importància del treball individual com a eina 
indispensable del progrés personal. Utilitzar la 
memòria com a eina fonamental en l’estudi. 

8. Demostrar una regularitat i un treball de qualitat en 
la preparació de les classes de 3r curs, on s’ha de 
treballar amb més profunditat i temps que al 2n curs. 
Interpretar part del repertori de memòria. Demostrar 
capacitat per abordar individualment l’estudi de les 
obres de repertori i mostrar autonomia 
progressivament major en la resolució de problemes 
tècnics i interpretatius. 
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INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

B) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI 3r CURS E. E. VIOLONCEL 

 

Obres Compositor 

Früher  Anfang auf dem cello vol 4: 1ª, 2ª, 3ª: pàg. 
12-26; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª: pàg. 41. 

Eggon Sabmannhaus 

All for strings. 1ª,2ª: estudis 53,58,70; 1ª-3ª: 94, 95,  
108, 109, 110; 1ª-4ª: 111 i pàg. 27 i 32, 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª:92, 96-107, 112-115. 

Anderson & Frost 

Métode "The second year". Estudis 1ª-2ª 52, 53, 55, 
56; 1ª-3ª: 60, 66, 67; 1ª-4ª: 15, 16, 21 

A. W. Benoy & L. Burrowes 

Method for cello II. Estudis 1ª-3ª: 12; 1ª, 2ª, 3ª: 5; 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª: 9 

A. C. Piatti 

Method for cello I. Pàg. 1ª-2ª: 30; 1ª, 2ª, 3ª: 32; 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª: 34. 

A. C. Piatti 

Shooting Stars: Peces: 1ª-4ª: 17, 19; 1ª, 2ª, 3ª: 18 K. & H. Colledge 

Methode du jeune violoncelliste. Estudis:1ª-4ª: 21, 
22, 23 

Feuillard 

Etudes du jeune violonceliste. Estudis 1ª, 2ª, 3ª: 13-15 Feuillard 

Time pieces volumen III. Estudis 1ª, 2ª, 3ª, 4ª: 1725, 
1740, 1795, 1848 

C. Black & C. Harris 

Violoncello music for beginers, EditioMusica 
Budapest (Z14037): Peces: 1ª, 2ª, 3ª,4ª: 1, 9, 10, 13, 
23, 25, 37 

Autors variats 

Positions pieces for cello Vol. 1 R. Mooney 

Suzuki Method vol. 3 Suzuki 

Escales M i m fin 3 alteracions (1 octava)  
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4º CURS DE ENSENYAMENTS ELEMENTALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Ampliar el domini dels aspectes mecànics dels 
cursos anteriors pel que fa a mecànica de la mà 
esquerra afinació i articulació passant pels canvis de 
posició. Perfeccionar la conducta de l’arc en la seva 
totalitat, el domini de les lligadures, els canvis de 
corda i els cops d’arc bàsics, detaché i staccato. 
Domini les escales fins a 2 octaves i fins a 4 notes 
lligades en diferents articulacions. 

1. Realitzar els exercicis, escales, estudis i obres 
corresponents al curs demostrant solvència en tots els 
aspectes mecànics tant de l’arc com de la mà esquerra 
amb especial atenció als canvis de posició i l’obtenció 
d’un so de qualitat. Amb aquest criteri és pretén 
avaluar l’habilitat de l’alumne en el domini dels 
aspectes tècnics bàsics treballats en els anteriors 
cursos.  

2. Introduir la doble corda. 2. Realitzar exercicis, estudis i obres on es demostri el 
coneixement de 3eres, 6es i 8es a nivell bàsic. Es 
valora especialment l’afinació i la correcta producció 
sonora. 

3. Introduïr la clau de do 4ª 3.Realitzar lectures en clau de Do en 4a, demostrant 
coneixement de les notes en el violoncel 

4. Aprofundir en l’ús del vibrato 4. Realitzar exercicis valorant l’oscil.lació de la 
freqüència de la nota, el control corporal sobre les 
parts del cos a relaxar i activar, i el resultat sonor. 
Aplicar de manera progressiva la mecànica de 
l’exercici a estudis i obres.  Es farà incís en aquest 
últim aspecte, ja que l’alumnat ha de poder vibrar en 
estudis i obres de manera solvent. 

5. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 4t curs.  

5. Defensar amb solvència davant el públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 4t curs. 

6. Interpretar música en grup, per aprofundir en la 
pràctica grupal.  

6. Interaccionar musicalment amb el pianista 
acompanyant i comprendre la funció que es fa en 
cada moment.  

7. Demostrar autonomia en l’estudi i la pràctica 
instrumental.  

7. Demostrar regularitat i treball de qualitat en la 
preparació de les classes de 4t curs, on s’ha de 
treballar amb més profunditat i temps que al 3r curs. 
Demostrar capacitat per abordar individualment 
l’estudi de les obres de repertori i mostrar autonomia 
progressivament major en la resolució de problemes 
tècnics i interpretatius. 
 

 8. Interpretar correctament un text musical 
demostrant solvència en la lectura i l’execució. 
Demostrar l’ús de la memòria en el repertori 
proposat. 

8.1. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i 
obres sense deslligar els aspectes tècnics dels 
musicals. Aquest criteri avalua la capacitat de 
interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics 
necessaris per aconseguir una interpretació 
adequada. 
8.2.Presentar en públic un programa adequat al seu 
nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat 
artística.  
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Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la 
capacitat d’autocontrol i el grau de maduresa de la 
seva personalitat artística. 
8.3. Interpretar de memòria obres del repertori 
proposat d’acord amb els criteris de l’estil 
corresponent. Mitjançant aquest criteri es valora el 
domini i la comprensió que l’alumne posseeix de les 
obres, així com la capacitat de concentració sobre el 
resultat sonor de les mateixes. 
 

9. Treballar la lectura a primera vista. 9. 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 obtingui l’alumnat en 
la lectura a primera vista. 

 
 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

D) Audicions 30 % 

E) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI 4 CURS E.E. VIOLONCEL 
 

Estudis 

Früher Anfang auf dem cello vol. 4 

Pàg. 39,40,41(Allegro),42(Allegro 

moderato),48,60(Moderato). 

Eggon Sassmannhaus 

Method for cello II 

Estudis 14,21,25(dig.impresa),29,34 

A. C. Piatti 

113 estudis vol. I: 11, 13, 17 

Estudis 11,13,17,20 

Dotzauer 

Obres 

Suzuki vol. 2: 8(digitació difícil)  Suzuki 

Suzuki vol.3: 6  Suzuki 

Feuillard vol. 2: 3,7,9 Autors variats 

Sonates I,II ó III Cirri 

Cello metes piano: 23, 32(Sérénade Toscane) Autors variats 

Time pieces vol. 3:1755 C. Black & P. Harris 

Violoncello music for beginers, Editio Budapest (Z 
14037)  estudis: 2,11,38 

Autors variats 

Double stops R.Mooney 

Exercicis diaris: 32-36 Feuillard 

Escales i arpegis: fins a 3 alteracions en 2 octaves 
(lligades 2-2) 
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ENSENYAMENT PROFESSIONAL DE MÚSICA 
 

 
1r CURS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Conèixer les posicions 5ª, 6ª i 7ª. Aprofundir en la 
pràctica de les dobles cordes. Desenvolupar 
independència dels dits de la mà esquerra. Introduir 
l’ús del polze.  

1. Realitzar exercicis, estudis i obres on es demostri el 
coneixement de les posicions 5a, 6a i 7a, així com de 
les dobles cordes en 3eres, 6es i 8es a nivell adequat 
pel curs. Es valora especialment l’afinació i la 
correcta producció sonora. L’alumne també haurà de 
demostrar de la mateixa manera que els dits de la mà 
esquerra són autònoms. Mitjançant exercicis 
introductoris l’alumne ha de mostrar coneixement de 
la posició de polze, es valorarà la mecànica i 
l’afinació 

2. Desenvolupar el vibrato. 2. Realitzar exercicis valorant l’oscilació de la 
freqüència de la nota, el control corporal sobre les 
parts del cos a rel.laxar i activar i el resultat sonor. 
L’alumne en aquest curs ha de poder aplicar de 
manera solvent el vibrato en qualsevol exercici, estudi 
o obra. 

3. Utilitzar correctament l’arc, distribuint-lo 
adequadament i en diferents velocitats per aconseguir 
les diferents dinàmiques i timbres, valorant la 
precisió i la velocitat.  Desenvolupar la tècnica dels 
cops d’arc treballats a classe: Détaché, staccato. 

3. Demostrar un progressiu control i perfecció en els 
cops d'arc treballats a classe. Demostrar un progrés en 
qüestions tècniques com la igualtat d'articulació, 
precisió i velocitat en l'execució dels exercicis, 
estudis i/o obres que el professor proposi. 

4. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 1r curs 

4. Defensar amb solvència davant el públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 1r curs. 

5. Interpretar repertori de memòria 5. Demostrar competència en l’execució del repertori 
de memòria ja sigui a l’audició o en la sessió 
setmanal, es valora especialment que es faci en 
públic. 

6. Dominar la lectura de clau de Do en 4ª. 6. Realitzar la lectura de textos musicals en clau de 
Do en 4ª demostrant domini en la lectura i en 
l’aplicació pràctica a l’instrument. 

   

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

B) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI  1r CURS E.P. VIOLONCEL 
 

Mètodes 

Exercicis diaris nº32-36                     Feuilliard 

School of bowing technique nº1, 3, 5 Sevcik 

Position Pieces for cello Vol. II (5ª i 6ª posicions) Rick Mooney 

Double Stops Rick Mooney 

Thumb position Book.1 Mooney 

Escales, arpegis i terceres fins a tres alteracions amb 

dues octaves, sense cordes a l'aire 

Peter Thiemann 

 Estudis: triar sis entre els següents 

113 Estudis Vol. I: 1, 3-11, 13, 17, 18 Dotzauer 

Estudis op. 31 Vol. I: 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 
33 

S. Lee 

 Obres: triar tres entre els següents 

Concertino en Fa M (1º i 3ºmov.)                                   Breval 

Concertino en La M (1º i 3º mov) Breval 

Suzuki Vol. III nº 11 J. S. Bach 

Adagio  Corelli 

Oriental  Morera 

Chanson Triste Tchaikovsky 

Sérenade Toscane G. Fauré 

Cant de primavera (Joven Violon. Vol 2 nº5) Mendelsshon 

Plaisir d’amour (Joven Violon. Vol. 2 nº10) Martini 

Sonata en Do D. della Bella 

Sonata en Do Breval 

Sonatina en Do Haydn 

Sonatina en Sol Haydn 

Sonatina en Fa  Mozart 

Reverie Schumann 
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PROPOSTA DE REPERTORI  1r CURS E.P. VIOLONCEL 
(continuació) 
 
Sonata nº 5 G. Boni 

Divertimento Kv487 Mozart 

Schumerlied Schumann 
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2n CURS DE ENSENYAMENTS PROFESSIONALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Desenvolupar la part mecànica de la mà esquerra, 
independència de dits, dobles cordes, vibrato i 5a, 6a, 
i 7a posició. 

1. Realitzar exercicis, estudis i obres on es demostri el 
coneixement de les posicions 5a 6a i 7a així com de 
les dobles cordes en 3eres, 6es i 8es a nivell adequat 
pel curs. Es valora especialment l’afinació i la 
correcta producció sonora així com un òptim 
rendiment mecànic. En cas que la pràctica ho demani 
haurà de demostrar domini en el vibrato segons el 
passatge a executar. 

2. Perfeccionar l’ús del polze. 2. Mitjançant exercicis específics, escales i alguna 
petita obra i/o estudi s’haurà de demostrar 
coneixement a nivell bàsic sobre l’ús del polze en 
quant a afinació i mecànica, també posant èmfasi a 
canvis de posició senzills.. 

3. Utilitzar correctament l’arc, distribuint-lo 
adequadament i en diferents velocitats per aconseguir 
les diferents dinàmiques i timbres, valorant la precisió 
i la velocitat.  Desenvolupar la tècnica dels cops d’arc 
treballats a classe: Détaché, staccato. Introduir 
l’spiccato. 

3. Demostrar un progressiu control i perfeccionament 
en els cops d'arc treballats a classe. Demostrar un 
progrés en qüestions tècniques com la igualtat 
d'articulació, precisió i velocitat en l'execució dels 
exercicis, estudis i/o obres que el professor proposi. 
L’alumne ha de mostrar i posar en pràctica 
coneixements en la mecànic de l’spiccato. 

4. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 2n curs 

4. Defensar amb solvència davant el públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 2n curs. 

5. Interpretar repertori de memòria 5. Demostrar competència en l’execució del repertori 
de memòria ja sigui a l’audició o en la sessió 
setmanal, es valora especialment que es faci en 
públic. 

   
 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60% 

B) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI  2n CURS E.P. VIOLONCEL 
 

                                                                                 Mètodes 

Excercicis diaris nº 32-36, 37 Feulliard 

School of Bowing Technique: 1, 3, 5 Sevcik 

Changes of Position nº 8 Sevcik 

Thumb position Vol. 1 Rick Mooney 

Fun with double stops Vol. 1 Basler& Novsak 

Escales 4 i 5 alteracions (2 octaves) 0 i 1 alteració (3 
octaves). Terceres i sextes amb dobles cordes.  

Peter Thiemann 

Estudis: triar sis entre els següents 

113 Estudis Vol. 2: 35, 38, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50 Dotzauer 

Op. 31 Vol. 2: 23, 25, 26, 29, 39 S. Lee 

Op. 131: 1, 2, 15, 18, 21 S. Lee 

Obres 

Una sonata triada entre les següents: 

Sonates nº 1, 3 i 5 Vivaldi 

Sonata en mi m Romberg 

Sonata nº 2 Marcello 

Dues obres triades entre les següents: 

Arioso J. S.Bach 

Berceuse G. Fauré 

Tarantella Squire 

Bourée op. 24 Squire 

Dansa rústica Squire 

1ª dansa romanesa Bartok 

Salut d’amour Elgar 

Serenade op.37 Rimsky-Korsakov 

Valse sentimentale op.51 nº6 Txaikovski 

Lieder nº 2 i 6 Brahms 
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Serenade españole Glasunov 

Jove violocel.lista Vol. 3 nº6 Feulliard 

Siciliana Fauré 

Concert en Sol M op. 65 nº4 Goltermann 

Concert en Re M Boismotier 
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3r CURS DE ENSENYAMENTS PROFESSIONALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Desenvolupar la part mecànica de la mà esquerra 
en la totalitat del  violoncel. Aprofundir en l’ús del 
polze. Perfeccionar el vibrato 

1. Mitjançant l’execució d’exercicis, estudis i obres 
l’alumne ha de demostrar solvència en tota la 
geografia del violoncel, posant èmfasi al correcte 
desenvolupament del polze, la correcta producció 
sonora, l’afinació i la correcta mecànica. L’alumne ha 
de demostrar criteri en l’ús del vibrato en les diferents 
situacions musicals que es donen. 

2. Utilitzar correctament l’arc, distribuint-lo 
adequadament i en diferents velocitats per aconseguir 
les diferents dinàmiques i timbres, valorant la precisió 
i la velocitat.  Desenvolupar la tècnica dels cops d’arc 
treballats a classe: Spiccato. 

2. Demostrar un progressiu control i perfeccionament 
en els cops d'arc treballats a classe. Demostrar un 
progrés en qüestions tècniques com la igualtat 
d'articulació, precisió i velocitat en l'execució dels 
exercicis, estudis i/o obres que el professor proposi. 
L’alumne ha de demostrar solvència en l’ús de 
l’spiccato, ja sigui en obres, exercicis o estudis. 

3. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 3r curs. 

3. Defensar amb solvència davant el  públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 3r curs. 

4. Interpretar repertori de memòria 4. Demostrar competència en l’execució del repertori 
de memòria ja sigui a l’audició o en la sessió 
setmanal, es valora especialment que es faci en 
públic. 

   

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

B) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI 3r CURS E.P. VIOLONCEL 
 

Mètodes 

Exercicis diaris nº 32-36 Feuilliard 

40 Variacions op. 3(6 primeres variacions) Sevcik 

School of Bowing Technique op. 2 nº 1, 3, 5 Sevcik 

Changes of position nº 8 Sevcik 

Thumb position for cello Book 1 Rick Mooney 

Fun with doublé stops  Vol 2 Basler&Novak 

Escales i arpegis de 2 a 5 alteracions tres octaves. 
Terceres, sextes i octaves amb dobles cordes. 

Peter Thiemann 

Estudis: triar sis entre els següents 

21 Estudis (edición Peters): 2, 4, 6, 9, 11, 13, 19 Duport 

12 Estudis op. 35: 1, 2, 5 Franchomme 

Estudis op. 76 Popper 

Obres 

Un concert obligatori entre els següents: 

Concert nº1 en Sol M o en Re M J. Breval 

Concert en Sol M Goltermann 

Concert en sol m M G Monn 

Dues obres triades entre les següents 

Allegro appasionato C. Saint-Saëns 

Cigne C. Saint- Saëns 

Canço sense paraules Mendelsshon 

Salut d’amour (ed. Musica de Budapest) Elgar 

Vocalise Rachmaninov 

Oriental  Granados 

Aprés un rêve Fauré 

1ª i 2ª danses romaneses Bartok 

Madrigal Granados 
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Adagio y Rondó Weber 

Sonata en Sol M Eccles 

Allegretto Grazioso Schubert 

Drap morú, cançó de bressol i cançó Falla 
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4t CURS DE ENSENYAMENTS PROFESSIONALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Desenvolupar la part mecànica de la mà esquerra 
en la totalitat del violoncel. Demostrar solvència en la 
totalitat de la geografia de l’instrument i criteri en l’ús 
del vibrato. 

1. Mitjançant l’execució d’exercicis, estudis i obres 
l’alumne ha de demostrar solvència en tota la 
geografia del violoncel, posant ènfasi al correcte 
desenvolupament del polze, la correcta producció 
sonora, l’afinació i la correcta mecànica. L’alumne ha 
de demostrar criteri en l’us del vibrato en les diferents 
situacions musicals que es donen. 

2. Utilitzar correctament l’arc, distribuint-lo 
adequadament i en diferents velocitats per aconseguir 
les diferents dinàmiques i timbres, valorant la precisió 
i la velocitat.  Perfeccionar la tècnica dels cops d’arc 
treballats a classe: Spiccato. Introduir el sautillé i els 
diferents variolatges. 

2. Demostrar un progressiu control i perfeccionament 
en els cops d'arc treballats a classe. Demostrar un 
progrés en qüestions tècniques com la igualtat 
d'articulació, precisió i velocitat en l'execució dels 
exercicis, estudis i/o obres que el professor proposi. 
L’alumne ha de demostrar solvència en l’ús de 
l’spiccato, ja sigui en obres, exercicis o estudis així 
com un coneixement introductori del sautillé 

3. Aconseguir hàbits d’estudi regulars seguint les 
directrius del professor/ora. Fomentar l’autonomia i 
treballar els criteris pertinents per digitar i posar arcs 
de manera autònoma. 

3. Demostrar un avanç en la pràctica de l’instrument 
mitjançant la millora de la qualitat interpretativa i 
l’autonomia per enfrontar-se a l’estudi d’una peça 
musical (llenguatge, digitats, arcs). 

4. Assolir criteris interpretatius adequats al nivell que 
es cursa . 
 

4. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, amb 
els criteris d’estil corresponent. Amb aquest criteri es 
pretén que l’alumne pugui identificar els diferents 
estils i discriminar que estaria interpretativament dins 
el context estilístic així com dur-ho a la pràctica. 

5. Participar en audicions i recitals amb obres del 
repertori adequat al 4t curs. 

5. Defensar amb solvència davant el públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 4t curs. 

6. Interpretar repertori de memòria 6. Demostrar competència en l’execució del repertori 
de memòria ja sigui a l’audició o en la sessió 
setmanal, es valora especialment que es faci en 
públic. 

   

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

C) Audicions 30 % 

C) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI 4t CURS E.P. VIOLONCEL 
 

Mètodes 

School of Bowing Technique op. 2: 1, 3, 5 Sevcik 

40 Variacions op. 3 (6 primeres variacions) Sevcik 

Changes of Position nº 8 Sevcik 

Thumb position for cello Book 2 Rick Mooney 

Escales i Arpegis: 0 a 1 alteració 4 octaves. Dobles 
cordes: 3ª, 6ª i 8ª de 0 a 1 alteració 

Peter Thiemann 

Estudis: sis estudis triats entre els següents 

40 estudis op. 73: 1, 2, 3, 6, 10, 36 D. Popper 

12 estudis op. 35: 3, 6, 7, 8, 11 Franchomme 

Estudis op. 76: 2, 3, 6, 10 Popper 

Obres: tres obres entre les següents (una d’elles és la suite i una altra ha de ser un concert) 

Suite nº 1 J. S. Bach 

Concert en Do M, SolM, o La M C.Stamitz 

Concertino en Re M Romberg 

Elegia  Fauré 

Köl Nidrei Bruch 

Fantasy pieces op.73 Schumann 

Sonata en Sib M Mendelsshon 

Pieces en concert Couperin 
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5ºè CURS DE ENSENYAMENTS PROFESSIONALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Desenvolupar la part mecànica de la mà esquerra 
en la totalitat del  violoncel. Demostrar solvència en 
la totalitat de la geografia de l’instrument i domini en 
l’ús del vibrato i les dobles cordes 

1. Mitjançant l’execució d’exercicis, estudis i obres 
l’alumne ha de demostrar solvència en tota la 
geografia del violoncel, posant èmfasi al correcte 
desenvolupament de la totalitat de la geografia de 
l’instrument, la correcta producció sonora, l’afinació i 
la correcta mecànica. L’alumne ha de demostrar 
domini en l’ús del vibrato a les diferents situacions 
musicals que es donen. 

2. Utilitzar correctament l’arc, distribuint-lo 
adequadament i en diferents velocitats per aconseguir 
les diferents dinàmiques i timbres, valorant la precisió 
i la velocitat.  Perfeccionar la tècnica dels cops d’arc 
treballats a classe:  Perfeccionar el sautillé i els 
diferents variolatges. 

2. Demostrar un progressiu control i perfeccionament 
en els cops d'arc treballats a classe. Demostrar un 
progrés en qüestions tècniques com la igualtat 
d'articulació, precisió i velocitat en l'execució dels 
exercicis, estudis i/o obres que el professor proposi. 
L’alumne mitjançant exercicis específics, repertori o 
obres ha de demostrar solvència en el domini del 
sautillé i els variolatges 

3. Aconseguir hàbits d’estudi regulars seguint les 
directrius del professor/ora. Fomentar l’autonomia i 
treballar els criteris pertinents per digitar i posar arcs 
de manera autònoma i creativa. 

4. Demostrar un avanç en la pràctica de l’instrument 
mitjançant la millora de la qualitat interpretativa i 
l’autonomia per enfrontar-se a l’estudi d’una peça 
musical (llenguatge, digitats, arcs). 

4. Assolir criteris interpretatius adequats al nivell que 
es cursa . 
 

4. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, amb 
els criteris d’estil corresponent. Amb aquest criteri es 
pretén que l’alumne pugui identificar els diferents 
estils i discriminar que estaria interpretativament dins 
el context estilístic així com dur-ho a la pràctica. 

5. Defensar en qualitat i actitud artística un repertori 
adequat a 5é curs en el marc d’audicions i/o recitals 
públics. 

5. Defensar amb solvència davant el públic part del 
repertori treballat durant les sessions de 5è curs. 

6. Interpretar repertori de memòria 6. Demostrar competència en l’execució del repertori 
de memòria ja sigui a l’audició o en la sessió 
setmanal, es valora especialment que es faci en 
públic. 

   

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

D) Audicions 30 % 

E) Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI  5è CURS E.P VIOLONCEL 
 

Mètodes 

School of Bowing Technique op. 2: nº 2, 4, 6 Sevcik 

Changes of Position op. 8 Sevcik 

Thumb position for cello Book 2 R. Mooney 

Fun with doublé stops vol. 3 Basler&Novak 

Cordes dobles: 3ª, 6ª, 8ª 2 i 3 alteracions  

Escales i Arpegis: 2 i 3 alteracions 4 octaves  

Estudis: sis estudis triats entre els següents 

40 estudis op. 73: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Popper 

Capritxos op. 7: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 12 Franchomme 

 Obres: tres obres entre les següents (una d’elles és la suite i una altra ha de ser un concert 

Suite nº 2 J. S. Bach 

Concert en Sol M L. Bocherini 

Concert en Dom J. Ch. Bach 

Concert Kavalevsky 

Sonata op. 5 nº 1 Beethoven 

Sonata op. 5 nº 2 Beethoven 

Sonata nº 1(or. per viola de gamba) J. S. Bach 

Sonata nº 2 (or. per viola de gamba) J. S. Bach 

Set variacions sobre la Flauta Màgica  Beethoven 

Sonata en l’estil antic espanyol G. Cassadó 

Serenata espanyola J. Nin 
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6è CURS DE ENSENYAMENTS PROFESSIONALS VIOLONCEL 
 

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Desenvolupar la part mecànica de la mà esquerra 
en la totalitat del violoncel. Demostrar domini en la 
totalitat de la geografia de l’instrument i domini en 
l’ús del vibrato i les dobles cordes i, mostrar 
solvència en acords fins 4 notes. 

1. Mitjançant l’execució d’exercicis, estudis i obres 
l’alumne ha de demostrar domini en tota la geografia 
del violoncel, posant èmfasi al correcte 
desenvolupament de la totalitat de la geografia de 
l’instrument, la correcta producció sonora, l’afinació i 
la correcta mecànica. L’alumne ha de demostrar 
domini en l’ús del vibrato a les diferents situacions 
musicals que es donen. 

2. Utilitzar correctament l’arc, distribuint-lo 
adequadament i en diferents velocitats per aconseguir 
les diferents dinàmiques i timbres, valorant la precisió 
i la velocitat.  Perfeccionar la tècnica dels cops d’arc:  
Dominar el sautillé i els diferents variolatges. 

2. Demostrar un progressiu control i perfeccionament 
en els cops d'arc treballats a classe. Demostrar un 
progrés en qüestions tècniques com la igualtat 
d'articulació, precisió i velocitat en l'execució dels 
exercicis, estudis i/o obres que el professor proposi. 
L’alumne mitjançant exercicis específics, repertori o 
obres ha de dominar el sautillé i els diferents 
variolatges. 

3. Aconseguir hàbits d’estudi regulars seguint les 
directrius del professor/ora. Fomentar l’autonomia i 
treballar els criteris pertinents per digitar i posar arcs 
de manera autònoma i creativa. 

3. Demostrar un avanç en la pràctica de l’instrument 
mitjançant la millora de la qualitat interpretativa i 
l’autonomia per enfrontar-se a l’estudi d’una peça 
musical (llenguatge, digitats, arcs). 

4. Assolir criteris interpretatius adequats al nivell que 
es cursa. 
 

4. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, amb 
els criteris d’estil corresponent. Amb aquest criteri es 
pretén que l’alumne pugui identificar els diferents 
estils i discriminar el que estaria interpretativament 
dins el context estilístic i  dur-ho a la pràctica. 

5. Defensar en qualitat i actitud artística un repertori 
adequat a 6é curs en el marc d’audicions i/o recitals 
públics. 

5. Defensar amb solvència davant el públic, part del 
repertori treballat durant les sessions de 6è curs, 
mostrant una actitud artística adequada. 

6. Interpretar repertori de memòria 6. Demostrar competència en l’execució del repertori 
de memòria ja sigui a l’audició o en la sessió 
setmanal, es valora especialment que es faci en 
públic. 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUALIFICACIÓ 

A) Seguiment d’aula 60 % 

B)Audicions 30 % 

C)Actitud 10 % 
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PROPOSTA DE REPERTORI  6è CURS E.P VIOLONCEL 
 

Mètodes 

School of Bowing Technique op. 2: 2, 4, 6 Sevcik 

Changes of Position op.8 Sevcik 

Thumb position for cello Book 2 R. Mooney 

Fun with doublé stop Vol. III Basler & Novak 

Escales 4 i 5 alteracions, quatre octaves  

Dobles cordes 3ª, 6ª i 8ª 4 i 5 alteracions  

Estudis: sis estudis triats entre els següents 

40 estudis op. 73: 8, 9, 21,22, 25, 27, 34 Popper 

Capritxos op. 7: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 Franchomme 

Estudis op. 38: 3, 5, 7 Gruetzmacher 

Obres: tres obres entre les següents (una d’elles és la suite i una altra ha de ser un concert) 

Suite nº 3 J. S. Bach 

Concert en lam C. Saint-Saëns 

Conert Lalo 

Concert en DoM Haydn 

Concert  Kavalevsky 

Concert Re M L. Boccherini 

Sonata en mi m J. Brahms 

Sonata op. 5 nº2 Beethoven 

Sonata nº2 Re M op. 58 Mendelssohn 

Sonata Do M  L. Boccherini 

Variacions  Don Giovanni Danzi 

Tarantella  Popper 

Gavotte Popper 

Rapsòdia Hongaresa Popper 

Requiebros Cassadó 
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FUNCIONAMENT EN CAS DE CONFINAMENT PER  COVID-19 

 

En un suposat escenari de confinament per covid-19 se seguirà el pla de contingència del centre i, en el cas 

d’haver de seguir les classes de violoncel on-line s’utilitzarà l’eina de videoconferències Zoom o Skype per a 

poder seguir les classes amb la màxima normalitat possible. Es reforçaran les classes amb vídeos gravats per els 

alumnes de forma setmanal o quinzenal amb la finalitat de reforçar l’estudi i la motivació i poder també, 

percebre amb millor qualitat el so del instrument en comparació amb possibles errors de connexió de les eines 

de videotrucada utilitzades. Per a enviar material i compartir contingut s’utilitzarà principalment el correu 

corporatiu d’estudi 6.  

Les classes es mantindran en l’horari i durada de les presencials per a facilitar l’organització i la cotinuitat del 

rendiment de l’alumne i el professor/a.  

 


