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0. INTRODUCCIÓ.  

La programació didàctica és el document que plasma l'activitat docent del professorat seguint les 
directrius dels departaments. Cada especialitat i assignatura han d'elaborar la seua programació 
amb la finalitat de desenvolupar el currículum establert en la normativa vigent. La comissió de 
coordinació pedagògica és l'òrgan que establirà les directrius generals per a l'elaboració de les 
programacions didàctiques dels departaments, i aquests han d'organitzar i elaborar els aspectes 
comuns de les programacions que han de desenvolupar les seues especialitats i assignatures. 
La programació ha de ser un document obert i flexible que atenga les diferents necessitats, 
característiques, interessos i motivacions de l'alumnat, tenint com a objectiu fonamental donar la 
resposta educativa més ajustada a la diversitat dels alumnes dels ensenyaments i etapes 
corresponents.  

La LOMCE aplica un concepte de currículum diferent a través de la modificació de la redacció de 



l'Art. 6 de la LOE, i introdueix un nou article 6 bis que en el seu apartat 1.e) estableix que 
correspon al Govern “ el disseny del currículum bàsic, en relació als objectius, competències, 
continguts, criteris d'avaluació, estàndards i resultats d'aprenentatge avaluables, amb la finalitat 
d'assegurar una formació comuna i el caràcter oficial i la validesa en tot el territori nacional de les 
titulacions a què es refereix aquesta Llei orgànica “  
A la Comunitat Valenciana la normativa que regula els aspectes que ha d'incloure la programació 
didàctica és la següent:  

Punt 4.2.1.b) de la RESOLUCIÓ de 27 de maig de 1998 per la qual es regula l'organització i el 
funcionament dels Conservatoris de Música pertanyents a la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Comunitat Valenciana.  
Instrucció Setena 4. c) de l'Annex I de la RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, de la Direcció 
General d'FP i *EE de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació 
acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats 
d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana. Article 
106 del DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el 
Reglament Orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària.  
Reial decret 1577/2006 de 22 de desembre  

La normativa sobre currículum en els ensenyaments elementals i professionals de música a la 
Comunitat Valenciana ve regulada en el DECRET 159/2007, de 21 de setembre, i en el Reial 
decret 1577/2006 de 22 de desembre del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels 
ensenyaments *elementals i professionals de música i es regula l'accés a aquests 
ensenyaments. 
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1. ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS  

1.1 OBJECTIUS GENERALS, CAPACITATS.  

Vent-Metall (Trompa, trompeta, trombó i tuba)  

Decret 159/2007.  

Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en els 
alumnes i alumnes capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu i, a més, les 
capacitats següents:  



a) Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió cultural 
dels pobles i de les persones.  

b) Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la 
música de les diferents èpoques, gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de comunicació i 
de realització personal.  

c) Interpretar en públic amb la suficient seguretat en si mateix, per a comprendre la funció 
comunicativa de la interpretació musical.  

d) Interpretar música en grup i habituar-se a escoltar altres veus o instruments, adaptant-se a 
l'equilibri del conjunt.  

e) Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d'estudi que 
permetran l'autonomia en el treball i la valoració d'aquest.  

f) Valorar el silenci com a element indispensable per al desenvolupament de la concentració, 
l'audició interna i el pensament musical, així com la seua funció expressiva en el discurs 
musical.  

g) Conèixer i valorar la importància de la música pròpia de la Comunitat Valenciana, així com les 
seues característiques i manifestacions més importants.  

h) Adquirir l'autonomia adequada, en l'àmbit de l'audició, comprensió i expressió musical. 

i) Conèixer i aplicar les tècniques de l'instrument, d'acord amb les exigències de les 

obres. 

1.2 CONTINGUTS GENERALS.  

Conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a l'assoliment dels 
objectius de cada ensenyament i etapa.  
Els continguts es poden definir com allò que volem ensenyar, i estan formulats a partir de les 
directrius del Decret 159/2007  

1. Desenvolupament de la sensibilitat auditiva.  
2. Pràctica de la lectura a primera vista.  
3. Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.  
4. Adquisició d'hàbits correctes i eficaços d'estudi.  
5. Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells. 6. Selecció 
progressiva quant al grau de dificultat dels exercicis, estudis i obres de repertori propi  de cada 
instrument que es consideren útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat  musical i 
tècnica de l'alumne.  
7. Pràctica de la improvisació.  
8. Pràctica instrumental en grup.  
9. Desenvolupament d'automatismes.  
10. Pràctica de la relaxació.  

1.3 COMPETÈNCIES  



1.3.1 COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN MÚSICA.  

- Competència Rítmica.  
- Competència Auditiva.  
- Competència Vocal.  
- Competència en Comprensió Lectoescriptura.  
- Competència Interpretativa / Comunicativa.  
- Competència Corporal (expressió).  
- Competència Cultural i Artística (conèixer altres manifestacions artístiques).  - Competència 
Personal i Emocional (relació amb un mateix i amb la resta, treball en grup, etc).  - 
Competència per a aprendre a aprendre.  
- Competència Tecnològica.  

1.3.1.1 Definicions  

- Competència Rítmica.  

"La competència rítmica aconseguiria tots els aspectes relacionats amb la mètrica (compassos, 
ritmes, *polirítmia, etc.). Adquirir una competència rítmica significaria el control s’uneixen habilitats 
que permeten la comprensió, i conseqüentment l'*execució dels continguts rítmics d'un determinat 
nivell musical. Utilitzar la dissociació motriu i auditiva necessària per a executar o escoltar amb 
independència desenvolupaments rítmics."  

- Competència Auditiva/perceptiva.  

"Aconseguiria tota percepció auditiva, com també la capacitat de crear imatges sonores o 
auditives en absència de so físic, i l'*audició que si que necessita de so físic ja siga en viu o a 
través d'un enregistrament, *col·locant al dictat musical com una eina per desenvolupar la cognició 
musical. Utilitzar el "*sentit *intern" per relacionar l'*audició amb la seua representació gràfica, així  
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com per reconèixer timbres, estructures formals, indicacions dinàmiques, expressives, temporals, 
etc."  

- Competència Vocal  

"Capacitat o habilitat per reproduir a través de la veu, aquells fragments o peces musicals escrits o 
escoltats, amb afinació absoluta si s'escorten i amb afinació relativa si es *llegeixen, implementant 
las vocalitzacions de manera significativa en l'instrument o la veu."  
Competència en Comprensió *Lector-escriptura  
Comprendre els principis *teoricopràctics que contribueixen a la formació del llenguatge musical 
en la música. Comprendre les bases teòriques sobre la grafia i conceptes fonamentals de la 
música. Saber passar de la partitura a la interpretació con coherència i veracitat de la lectura."  

- Competència Interpretativa / Comunicativa  

"Interpretar de memòria melodies i cançons que *condueixin a una millor comprensió dels 
diferents paràmetres musicals. Ser capaç de transmetre atenent la interpretació musical, tenint en 
compte època i estil."  

- Competència Corporal (expressió)  



"Desenvolupar la coordinació motriu necessària que permet la interiorització de la pols, 
sistematització i interpretació dels elements rítmics i la correcta interpretació del ritme, utilitzant les 
destreses d'*associació i dissociació corresponents. Utilitzar el cos com a ferratge complementaria 
per a transmetre el missatge musical."  

- Competència Personal i Emocional  

Les competències emocionals s'agrupen en conjunts, cadascun de les quals està basat en una 
capacitat subjacent de la *intel·ligència emocional, capacitats que són vitals si les persones volen 
aprendre les competències necessàries per tindre èxit. En el marc de la competència emocional 
està subdividit entre dos grans factors: la competència personal (Consciència d'un mateix, 
autoregulació i motivació) i la competència social (empatia i habilitats socials).  

- Competència per Aprendre a Aprendre  

Capacitat per prosseguir i persistir en l'aprenentatge, organitzar el propi aprenentatge, la qual cosa 
comporta realitzar un control eficaç del temps i la informació, individual i en grup. Consciència de 
les necessitats i processos del propi aprenentatge, identificació de les oportunitats disponibles, la 
*habilitat per superar els obstacles per tal d'aprendre amb èxit. Obtindre, processar i assimilar 
nous coneixements i habilitats així com la cerca i utilització d'una guia. El alumnat es compromet a 
construir el seu coneixement a partir dels seus aprenentatges i experiències vitals anteriors per a 
reutilitzar i aplicar el coneixement i les habilitats en una varietat de contextos: a casa, al treball, a 
l'educació, etc."  

- Competència Tecnològica.  

Les Competències Tecnològiques queden definides com aquelles habilitats necessàries per a 
gestionar i utilitzar tots els recursos tecnològics necessaris per a l'aprenentatge durant l'educació 
musical. També implica el coneixement i ús de la plataforma en la qual es desenvolupa l'activitat 
formativa. 
- Competència Cultural i Artística  

Conèixer altres manifestacions artístiques, suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar 
críticament les manifestacions culturals. Emprar recursos propis de la *expressió artística i 
manifestar interès per la participació en la vida cultural, el desenvolupament de la pròpia capacitat 
estètica i creadora i contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de la pròpia 
comunitat i d'altres comunitats."  

1.3.2. LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS.  

1.3.2.1 Definicions.  
Són les derivades de sabers comuns amb altres assignatures o matèries. Poden assenyalar-se les 
competències en l'aprenentatge autònom, en l'ús de les TIC, en el domini d'estratègies de 
comunicació oral i escrita i en l'adquisició d'un sentit ètic de la professió.  

1. CAPACITAT DE ANALISIS I SINTESIS.  
L'organització i planificació és la capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de fer una tasca, 
desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han 
d'utilitzar.  

És l'habilitat que cal posar en marxa quan s'ha de fer concórrer les accions coordinades d'un                



conjunt de persones, en temps i costos efectius de manera que s'aprofiten de la manera més                
eficient possible els esforços i s'aconsegueixin els objectius.  

2. CAPACITAT D'ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ.  

La capacitat d'anàlisi i síntesi ens permet conèixer més profundament les realitats amb les quals 
ens enfrontem, simplificar la seua descripció, descobrir relacions aparentment ocultes i construir 
nous coneixements a partir d'uns altres que ja posseíem. Per tot això, té un caràcter genèric i està 
relacionada amb diverses competències (pensament crític, resolució de problemes, organització i 
planificació o presa de decisions, per posar alguns exemples).  

3. COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA.  

Ha de constar d'una emissió d'informació o missatge, per mitjà d'un comunicador/a (emissor), i 
una reacció/resposta al missatge o informació rebuda per part del comunicat (receptor), tant per 
via escrita com oral.  

4. CONEIXEMENT D'UNA LLENGUA ESTRANGERA.  

El coneixement de llengües estrangeres és cada vegada més important i necessari per a viure en 
un món que, a causa dels progressius avanços en els camps tecnològics i informàtics, ens porta a 
una societat on la comunicació a través d'altres llengües obri enormes possibilitats de progrés i 
llibertat, a més de contribuir a l'enteniment i respecte entre les diferents cultures i els seus 
parlants. El currículum de la Comunitat Valenciana, té unes característiques específiques per la 
convivència del valencià i el castellà, la qual cosa fa que la llengua estrangera siga la tercera 
llengua dels i les alumnes.  
Aquesta situació ha de comportar un tractament integrat de les llengües, de manera que aquestes 
contribuïsquen a la construcció d'una competència plurilingüe, específica per a cada alumne. Per 
aquest motiu aquesta competència abasta capacitats comunicatives i expressives que han de 
desenvolupar-se en el conjunt dels aprenentatges. 
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5. CAPACITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ.  

La capacitat de gestió de la informació és l'habilitat que té la persona per a gestionar les tasques i 
processos sobre la informació rebuda, en forma ràpida i de confiança; fent ús de la *recursivitat i 
dinamisme que requereix el fer que les coses resulten. La gestió consisteix a proporcionar les 
eines i tècniques per a organitzar el seu treball i complir amb totes aqueixes restriccions. La 
persona tindrà capacitat de gestió, si compta amb estratègies, enteses com a procediments, 
alternatives, pautes en la presa de decisions.  

6. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.  

La resolució de problemes és la fase que suposa la conclusió d'un procés més ampli que té com 
a passos previs la identificació del problema i el seu modelatge. Per problema s'entén un 
assumpte del qual s'espera una solució que dista de ser òbvia a partir del plantejament  inicial  

7. PRESA DE DECISIONS  

El procés de presa de decisions seria trobar una conducta adequada per a una situació en la qual                  
hi ha una sèrie de successos incerts. L'elecció de la situació ja és un element que pot entrar en el                    
procés. Cal triar els elements que són rellevants i obviar els que no ho són i analitzar les relacions                   
entre ells. Una vegada determinada com és la situació, per a prendre decisions és necessari  



elaborar accions alternatives, extrapolar-les per a imaginar la situació final i avaluar els resultats 
tenint en compte les la incertesa de cada resultat i el seu valor. Així s'obté una imatge de les 
conseqüències que tindria cadascuna de les accions alternatives que s'han definit. D'acord amb 
les conseqüències s'associa a la situació la conducta més idònia triant-la com a curs d'acció.  

8. TREBALL EN EQUIP.  

El treball fet per diversos individus on cadascun fa una part però tots amb un objectiu 

comú. 9. TREBALL EN EQUIP DE CARÀCTER INTERDISCIPLINARI.  

El treballar en equips interdisciplinaris, és treballar dins d'un sistema, ja que cada persona 
conforma un element i cada persona està associada a una altra per a buscar una solució a un 
problema específic.  

10. RAONAMENT CRÍTIC.  

Ensenya a les persones a prendre decisions encertades i les equiparà per a millorar el seu propi 
futur i per a convertir-se en membres que contribueixen a la societat.  

11. COMPROMÍS ÈTIC.  

El compromís ètic de cadascun és ser coherent amb el que dius i el que fas respectant-te a tu 
mateix com als altres.  

12. ADAPTACIÓ A NOVES SITUACIONS  

El procés a través del qual l'individu assimila una nova forma de supervivència. Per conseqüent  
s'adapta a noves situacions i busca formes d'interrelació, i aprofitar al màxim les necessitats 
d'aprenentatge de cada individu, que els portarà a adquirir un aprenentatge significatiu.  

13. CREATIVITAT  

Educar per al canvi i formar persones riques en originalitat, flexibilitat, visió futura, iniciativa, 
confiança, amants dels riscos i llistes per a afrontar els obstacles i problemes que se'ls van 
presentat en la seua vida escolar i quotidiana, a més d'oferir-los eines per a la innovació.  

14. LIDERATGE  

La influència que s'exerceix sobre les persones i que permet incentivar-les perquè treballen en 
forma entusiasta per un objectiu comú.  

15. MOTIVACIÓ PER LA QUALITAT  

Es persegueix l'adquisició del coneixement de conceptes, valores-metes, actituds i procediments 
que el faciliten. En coherència, es revisen algunes estratègies de motivació que s'han mostrat 
eficaces en entorns soci-educatius i laborals.  

16. AMBICIÓ PROFESSIONAL  



Intentar aconseguir posicions més altes en els estudis musicals, mostrant conductes orientades al 
desenvolupament de carrera i a l'èxit, a més d'esforçar-se pel propi desenvolupament 
professional.  

17. CAPACITAT D'AUTOAVALUACIÓ  

L'autoavaluació és l'estratègia per excel·lència per a educar en la responsabilitat i per a aprendre 
a valorar, criticar i a reflexionar sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge individual realitzat 
per l'alumne.  

1.3.3. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.  

Segons la Unió Europea, les competències bàsiques o clau són una “combinació de destreses, 
coneixements, aptituds i actituds i la disposició d'aprendre, a més del saber com. Les 
competències representen un paquet multifuncional i transferible de coneixements, destreses i 
actituds que tots els individus necessiten per a la seua realització i desenvolupament personal, 
inclusió i ocupació, i haurien d'actuar com la base per a un posterior aprenentatge, com a part d'un 
aprenentatge al llarg de tota la vida”.  

1.3.3.1 Definicions  

Competència en comunicació o lingüística, tant en llengua castellana com en llengua 
estrangera. Definició: Habilitats per a comprendre, expressar i interpretar pensaments, 
sentiments i fets de  forma oral i escrita en diferents llengües i escenaris o contextos i regular el 
comportament.  

Competència matemàtica. Definició: Habilitats necessàries per a aplicar amb precisió i rigor els 
coneixements i el raonament matemàtic en la descripció de la realitat i en la resolució de 
problemes en la vida quotidiana.  

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Definició: Habilitats per a  
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comprendre el món físic en si mateix i en la seua interacció amb les persones mitjançant l'ús del 
mètode científic i l'actitud de compromís amb la protecció i millora de la pròpia salut i de l'entorn. 
Tractament de la informació i competència digital. Definició: Habilitats per a utilitzar de forma 
autònoma i crítica, les eines *informàtiques per a buscar, obtindre i processar informació, així com 
per a comunicar-se.  

Competència social i ciutadana. Definició: Habilitats per a “conviure”, “comprendre la societat en la              
qual viu”, “actuar amb els principis ètics i democràtics” en els diferents escenaris i contextos en els                 
quals viu i participa.  

Competència artística i cultural. Definició: Habilitats per a “conèixer”, “comprendre”, “crear” i 
“participar”, en manifestacions culturals i artístiques diverses en els diferents escenaris i contextos 
en els quals es viu i participa.  

Competència per a aprendre a aprendre. Definició: Habilitats per a planificar, desenvolupar i 
avaluar de forma “autònoma” l'aprenentatge  

Competència d'autonomia i iniciativa personal. Definició: Habilitats per a, des del coneixement de 
si mateix i des de les opcions existents, prendre decisions pròpies, portar-les a la pràctica, assumir 



riscos i acceptar responsabilitats en diferents escenaris i contextos.  

1.4 CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ  

Tenen com a finalitat establir el tipus i grau d'aprenentatge que s'espera que els alumnes hagen 
aconseguit respecte a les capacitats indicades en els objectius i el grau d'adquisició de les 
competències establides. Han de servir de referència per a valorar el que l'alumne “sap” i “sap fer” 
en cada àrea o matèria. Formen part del currículum i són el garant d'una avaluació sistemàtica i 
objectiva. En la present programació estan seqüenciats en l'apartat següent.  

Criteris Tècnics:  
1. Comprovar que l'alumne ha sigut capaç de desenvolupar i automatitzar una correcta posició del 
cos i de l'embocadura.  
2. Verificar si l'alumne ha aconseguit un so acceptable per a aquest nivell.  
3. Comprovar l'estabilitat i l'afinació de les notes.  
4. Assegurar-se que l'embocadura de l'alumne està formada i permet continuar progressant en 
l'estudi de l'instrument fins a la fi de la carrera; si no fora així es realitzaran canvis, si són 
possibles, per a millorar.  
5. Cerciorar-se que el so pot ser emès en totes les dinàmiques i que al seu torn siga redó, sòlid i 
estable.  
6. Constatar que l'alumne ha desenvolupat una capacitat pulmonar acceptable a la seua edat i al 
seu desenvolupament físic, sent capaç d'inhalar i exhalar aire amb total fluïdesa i relaxació. 7. 
Interpretar exercicis tècnics i melòdics d'aquest nivell així com escales i arpegis en tots els tons; 
també haurà de tocar obres on es reunisca la majoria de dificultats previstes per al curs; 
articulacions, matisos, so, tessitura, etc.  

Criteris Interpretatius:  
1. Examinar si l'alumne executa amb seguretat i musicalitat pròpies del nivell elemental o si 
escau  de cada curs, els estudis i obres del programa.  
2. Avaluar l'enteniment de l'alumne dels aspectes subjectius de la música, concorde al seu nivell, 
per escapar-se aquests de l'escriptura musical impresa en la partitura.  
3. Comprovar la capacitat de memorització d'una part del programa almenys en els seus elements  
essencials.  
4. Examinar el grau de soltesa en els exercicis a primera vista.  

Criteris Actitudinals:  
1. Constatar que l'alumne té una actitud positiva i ganes de tocar.  
2. Aconseguir que l'alumne estiga concentrat en el treball per mitjà de l'atenció i la motivació. 3. 
Aconseguir que l'alumne sàpiga transmetre el que desitgi en cada passatge o almenys intentar lo 
en aquest grau.  
4. L'alumne ha de mantindre una manera d'estar correcta envers el professor i els companys. Això 
contribuirà a un millor desenvolupament del treball i per tant els resultats seran més satisfactoris 
per a tots.  

2. OBJECTIUS GENERALS EE.EE  

L'assignatura de trompeta en els Ensenyaments Elementals de Música tindrà com a 
objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:  

1. Adoptar una posició corporal que permeta respirar amb naturalitat i que afavorisca una 
col·locació adequada de l'instrument respecte a l'embocadura, el repartiment equilibrat del pes del 



mateix i la coordinació entre totes dues mans.  
2. Controlar l'aire mitjançant la respiració diafragmàtica i els músculs que formen l'embocadura de 
manera que possibilite l'emissió correcta, l'estabilitat, l'afinació, l'articulació i la flexibilitat del so. 3. 
Demostrar una sensibilitat auditiva que permeta el control permanent de l'afinació i el 
perfeccionament continu de la qualitat sonora.  
4. Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i utilitzar-les en la 
interpretació del repertori.  
5. Desenvolupar una tècnica instrumental bàsica.  
6. Adquirir l'hàbit de l'anàlisi introduint conceptes formals bàsics.  
7. Llegir textos musicals escrits per a l'instrument propi i realitzar-los en aquest. 
8. Memoritzar textos musicals.  
9. Interpretar un repertori adequat al nivell.  
10. Valorar el treball de conjunt i respectar als companys.  
11. Tocar en públic. 
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2.1 SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS PER 

CURS. PRIMER CURS EE.EE  

1. Coneixement de la respiració.  
2. Coneixement de les parts de l'instrument.  
3. Control d'una posició correcta del cos amb l'instrument. 4. 
Conèixer les posicions i les notes associades a cadascuna d'elles. 
5. Control de les escales de Do Major i Si b Major.  
6. Cerca d'un bon so.  

SEGON CURS EE.E  

1. Control de les articulacions en l'instrument: Picat i 
lligat. 2. Control d'escales fins a dues alteracions.  
3. Iniciació a la dinàmica: p, *mf i f.  
4. Coneixement del metrònom i el seu 



funcionament. 5. Control de la flexibilitat de forma 
senzilla.  
6. Cerca d'un bon so.  
7. Control de la respiració.  
8. Control d'una posició correcta del cos amb l'instrument.  

TERCER CURS EE.EE  

1. Control d'escales fins a tres alteracions.  
2. Control de les articulacions en l'instrument: Accent i 
*Staccato. 3. Iniciació a la correcta afinació.  
4. Cerca d'un bon so.  
5. Pràctica de la lectura a primera vista.  
6. Control de la respiració.  
7. Control de la posició del cos i de l'instrument.  

QUART CURS EE.EE  

1. Control d'escales fins a quatre alteracions.  
2. Control de les articulacions en l'instrument.  
3. Pràctica de les notes d'adorn: *Mordentes.  
4. Pràctica de la lectura a primera vista. 
2.3 BIBLIOGRAFIA I REPERTORI PER CURS:  

PRIMER CURS EE.EE  

- Escuchar, leer y tocar 1. Ed. De Haske  
- Fulles de tècnica  
- Escales majors fins a una alteració  

SEGON CURS EE.EE  

- Escuchar, leer y tocar 1 y 2. Ed. De Haske - 
1º Book Practical Studies. R. W. Getchell  
- Fulles de tècnica  
- Escala cromàtica des de el Do3 fins al Do4 - 
Escales majors fins a dos alteracions  

Repertori orientatiu:  

- Premier Succès. L.Picavais  
- Vers L’Avenir. L.Picavais  
- Au Château de Chantilly. Willy van Dorsselaer  



TERCER CURS EE.EE  

- Escuchar, leer y tocar 2. Ed. De Haske  
- 1º Book Practical Studies. R. W. Getchell  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collins…) - 
Fulles de tècnica  
- Escala cromàtica des de el Do3 fins al Do4 - 
Escales majors fins a tres alteracions  

Repertori orientatiu:  

- Ten miniatures. Edward Gregson  
- Humoresque. Marcel Poot  
- Valse au Printemps. Leonard B.Smith 
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QUART CURS EE.EE  

- Escuchar, leer y tocar 3. Ed. De Haske  
- 1º Book Practical Studies. R. W. Getchell  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  
- Technical studies for the cornet. H.L Clarke  
- Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- Fulles de tècnica ( iniciar-se amb el bending i les pedals)  
- Escales majors fins a quatre alteracions i menors fins a dos alteracions 

Repertori orientatiu:  

- Andante et Allegro moderato. Bené Gaudron  
- Minute. Franz Constant  
- Pièce pour concours. L.Picavais  
- Intrada et Rigaudon. H.Purcell  
- Andante et Allegro comodo. Emile Baudrier  
- Sonate en Sib. J.B. Loeillet  
- Suite No.1. G.P. Telemann  



3. OBJECTIUS GENERALS EE.PP  

1. Dominar en el seu conjunt la tècnica i les possibilitats sonores i expressives de l'instrument. - 
Aconseguir que mitjançant l'estudi personal l'alumne millore la qualitat del so arredonint-lo i 
homogeneïtzant-lo en tota l'amplitud del registre.  
- Augmentar la flexibilitat en salts i diferents matisos.  

2. Utilitzar amb autonomia progressivament major els coneixements musicals per a solucionar 
qüestions relacionades amb la interpretació: digitació, articulació, frasege, etc. - Conéixer els 
diferents tipus d'articulació i frasege que apareixen en els diferents estils.  

3. Interpretar un repertori que incloga obres representatives de les diferents èpoques i estils, de 
dificultat adequada a aquest nivell.  

- Interpretar correctament el repertori assenyalat per a aquest curs, tant de memòria (si cal), 
com en públic.  

4. Conéixer les diferents convencions interpretatives vigents en diferents períodes de la història de 
la música instrumental, especialment les referides a l'escriptura rítmica o a l'ornamentació. 
Aconseguir que l'alumne entre en el diferent discurs dels estils Barroc, Clàssic, Romàntic i 
Contemporani. 
3.1 SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS PER CURS  

PRIMER CURS EE.PP  

1. Desenvolupament de la velocitat en tota l'extensió de l'instrument. • Exercicis d'articulació i 
mecanisme variat.  

- Exercicis de transport.  
2. Estudi del registre agut (fins al Do5).  

- Treball de la resistència de manera progressiva.  
3. Estudi dels ornaments (trinat, *grupets, *aposaturns, *mordentes, etc.).  

- Descripció i anàlisi dels ornaments.  
- Aplicació dels mateixos en estudis tècnics.  

4. Estudi de la literatura solista de l'instrument adequada a aquest nivell.  
- Estudi a nivell teòric del repertori a treballar en el curs.  

5. Aprofundiment en tot el referent a l'articulació: iniciació al doble i triple 
picat. - Descripció i estudi del doble i triple picat.  

6. Treball de tots els elements que intervenen en el frasege musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents. - 
Flexibilitat en l'execució dels matisos.  

- Realització d'estudis de sonoritat per a homogeneïtzar el timbre en tot el registre, amb 
independència del matís i velocitat.  

7. Perfeccionament de la igualtat sonora i tímbrica en els diferents 
registres. - Tessitura emprada: Fa#2 fins a Do5.  

8. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seues grafies i 



efectes.  
- Coneixement de les diferents grafies.  

9. Entrenament permanent i progressiu de la memòria.  
- Descripció de sistemes de memorització.  
- Aplicació de sistemes de memorització a estudis tècnics i melòdics.  
- Interpretació en classe d'obres memoritzades durant el treball personal de l'alumne a casa 

sense intervenció del professor.  
- Interpretació de memòria i en públic d'una obra de les programades per al curs. 

10. Pràctica de la lectura a la vista.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'exercicis tècnics.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'estudis melòdics.  

11. Audicions comparades de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les 
característiques de les seues diferents versions.  

SEGON CURS EE.PP  

1. Desenvolupament de la velocitat en tota l'extensió de l'instrument. • Exercicis d'articulació i 
mecanisme variat. • Exercicis de transport.  
2. Estudi del registre agut (fins al Do5).  

- Treball de la resistència de manera progressiva.  
3. Estudi dels ornaments (trinat, *grupets, *aposaturns, *mordentes, etc.).  

- Descripció i anàlisi dels ornaments.  
- Aplicació dels mateixos en estudis tècnics.  

4. Estudi de la literatura solista de l'instrument adequada a aquest nivell.  
- Estudi a nivell teòric del repertori a treballar en el curs.  

5. Aprofundiment en tot el referent a l'articulació: estudi del doble i triple picat. 
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6. Treball de tots els elements que intervenen en el fraseig musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents. - 
Flexibilitat en l'execució dels matisos.  

- Realització d'estudis de sonoritat per a homogeneïtzar el timbre en tot el registre, amb 
independència del matís i velocitat.  

7. Perfeccionament de la igualtat sonora i tímbrica en els diferents 
registres. - Tessitura emprada: Fa#2 fins a Do5.  

8. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i 
efectes.  

- Coneixement de les diferents grafies.  
- Coneixement de les diferents tendències i estils.  

9. Entrenament permanent i progressiu de la memòria.  
- Aplicació de sistemes de memorització a estudis tècnics i melòdics.  
- Interpretació en classe d'obres memoritzades durant el treball personal de l'alumne a casa 

sense intervenció del professor.  
- Interpretació de memòria i en públic d'una obra de les programades del curs. 

10. Pràctica de la lectura a la vista.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'exercicis tècnics.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'estudis melòdics.  

11. Audicions comparades de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les 
característiques de les seves diferents versions.  

- Audició de versions a càrrec de grans interpretes.  



TERCER CURS EE.PP  

1. Desenvolupament de la velocitat en tota l'extensió de l'instrument.  
- Exercicis d'articulació i mecanisme variat.  
- Exercicis que treballen la velocitat a través d'escales, arpegis i intervals en totes les 

tonalitats i modalitats del curs.  
- Exercicis de transport.  

2. Estudi del registre agut (fins al Do#5).  
- Treball de la resistència de manera progressiva.  
- Homogeneïtzació de la qualitat del so en el registre agut comparant-lo amb el mitjà i greu. 3. 

Estudi dels ornaments (trinat, *grupets, *aposaturns, *mordentes, etc.).  
- Descripció i anàlisi dels ornaments.  
- Aplicació dels mateixos en estudis tècnics i melòdics.  
- Aplicació dels mateixos a obres de repertori.  

4. Estudi de la literatura solista de l'instrument adequada a aquest nivell.  
- Estudi a nivell teòric del repertori a treballar en el curs.  
- Distinció de l'estil de l'obra segons el període de vida del compositor, la qual cosa 

relaciona compositors amb estils determinats.  
- Coneixement de l'obra i resta de la producció musical del compositor a un nivell general 

per a poder entendre millor les pautes interpretatives.  
5. Aprofundiment en tot el referent a l'articulació: estudi del doble i triple 

picat. - Pràctica del doble i triple picat.  
- Aplicació dels mateixos a estudis tècnics.  

6. Treball de tots els elements que intervenen en el fraseig musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents.  

- Flexibilitat en l'execució dels matisos.  
- Realització d'estudis de sonoritat per a homogeneïtzar el timbre en tot el registre, amb 

independència del matís i velocitat.  
- Estudi d'obres i estudis melòdics per a aplicar els coneixements adquirits en funció de la 

seva interpretació.  
7. Perfeccionament de la igualtat sonora i tímbrica en els diferents registres. 

- Tessitura emprada: Do#2 fins a Do#5.  
8. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i 
efectes.  

- Coneixement de les diferents grafies.  
- Coneixement de les diferents tendències i estils.  

9. Entrenament permanent i progressiu de la memòria.  
- Interpretació en classe d'obres memoritzades durant el treball personal de l'alumne a casa 

sense intervenció del professor.  
- Interpretació de memòria i en públic d'una obra de les programades per al curs. 

10. Pràctica de la lectura a la vista.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'exercicis tècnics  
- Pràctica de lectura a primera vista d'estudis melòdics.  

11. Audicions comparades de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les 
característiques de les seves diferents versions.  

- Audició de versions a càrrec de grans interpretes.  
- Diferenciació de les diferents interpretacions i anàlisis de les diferents versions.  



QUART CURS EE.PP  

1. Desenvolupament de la velocitat en tota l'extensió de l'instrument.  
- Exercicis d'articulació i mecanisme variat.  
- Exercicis que treballen la velocitat a través d'escales, arpegis i intervals en totes les 

tonalitats i modalitats del curs.  
- Exercicis de transport.  

2. Estudi del registre agut (fins al Do#5).  
- Treball de la resistència de manera progressiva.  
- Homogeneïtzació de la qualitat del so en el registre agut comparant-lo amb el mitjà i greu. 3. 

Estudi dels ornaments (trinat, *grupets, *aposaturns, *mordentes, etc.).  
- Descripció i anàlisi dels ornaments.  
- Aplicació dels mateixos en estudis tècnics i melòdics.  
- Aplicació dels mateixos a obres de repertori.  

4. Estudi de la literatura solista de l'instrument adequada a aquest nivell.  
- Estudi a nivell teòric del repertori a treballar en el curs.  
- Distinció de l'estil de l'obra segons el període de vida del compositor, la qual cosa 

relaciona compositors amb estils determinats.  
- Coneixement de l'obra i resta de la producció musical del compositor a un nivell general 

per a poder entendre millor les pautes interpretatives.  
5. Aprofundiment en tot el referent a l'articulació: estudi del doble i triple 

picat. - Pràctica del doble i triple picat.  
- Aplicació dels mateixos a estudis tècnics i melòdics.  

6. Treball de tots els elements que intervenen en el fraseig musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents. - 
Flexibilitat en l'execució dels matisos. 
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- Realització d'estudis de sonoritat per a homogeneïtzar el timbre en tot el registre, amb 
independència del matís i velocitat.  

- Estudi d'obres i estudis melòdics per a aplicar els coneixements adquirits en funció de la 
seva interpretació.  

7. Perfeccionament de la igualtat sonora i tímbrica en els diferents 
registres. Tessitura emprada: Do#2 fins a Do#5.  
8. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i 
efectes.  

- Coneixement de les diferents tendències i estils.  
- Aplicació dels coneixements estudiats a diferents obres de la literatura *trompetista 9. 

Entrenament permanent i progressiu de la memòria.  
- Interpretació en classe d'obres memoritzades durant el treball personal de l'alumne a casa 

sense intervenció del professor.  
- Interpretació de memòria i en públic d'una obra de les programades per al curs. 

10. Pràctica de la lectura a la vista.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'exercicis tècnics  
- Pràctica de lectura a primera vista d'estudis melòdics.  

11. Audicions comparades de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les 
característiques de les seves diferents versions.  

- Audició de versions a càrrec de grans interpretes.  



- Diferenciació de les diferents interpretacions i anàlisis de les diferents versions. 

QUINT CURS EE.PP  

1. Desenvolupament de la velocitat en tota l'extensió de l'instrument.  
- Exercicis que treballen la velocitat a través d'escales, arpegis i intervals en totes les 

tonalitats i modalitats del curs.  
- Exercicis de transport.  

2. Estudi del registre agut (fins al Re5).  
- Treball de la resistència de manera progressiva.  
- Homogeneïtzació de la qualitat del so en el registre agut comparant-lo amb el mitjà i greu. - 
Desenvolupament de l'afinació i les digitacions més apropiades per a la seva consecució  en 
aquest registre.  

3. Estudi dels ornaments (trinat, *grupets, *aposaturns, *mordentes, etc.).  
- Aplicació dels mateixos a obres de repertori.  
- Diferenciació de la seva execució en els diferents estils.  

4. Estudi de la literatura solista de l'instrument adequada a aquest nivell.  
- Estudi teòric del repertori a treballar en el curs.  
- Distinció de l'estil de l'obra segons el període de vida del compositor, la qual cosa fa 

relacionar compositors amb estils determinats.  
- Coneixement de l'obra i resta de la producció musical del compositor a un nivell general 

per a poder entendre millor les pautes interpretatives.  
5. Aprofundiment en tot el referent a l'articulació: estudi del doble i triple 

picat. - Aplicació dels mateixos a estudis tècnics.  
- Aplicació dels mateixos al repertori solista.  

6. Treball de tots els elements que intervenen en el fraseig musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents. - 

Treball de les obres i estudi en diferents tonalitats per a afermar l'expressivitat i conèixer  les 
diferències i particularitats del color i timbre en cadascuna d'elles.  

- Estudi de les característiques del frasege i interpretació des d'un punt de vista històrica. 
7. Perfeccionament de la igualtat sonora i tímbrica en els diferents 

registres. - Tessitura emprada: Do2 fins a Re5.  
8. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i 
efectes.  

- Coneixement de les diferents tendències i estils.  
- Aplicació dels coneixements estudiats a diferents obres de la literatura *trompetista 9. 

Estudi dels instruments afins (*fiscorn).  
- Presa de contacte i estudi amb *fiscorn  

10. Entrenament permanent i progressiu de la memòria.  
- Interpretació en classe d'obres memoritzades durant el treball personal de l'alumne a casa 

sense intervenció del professor.  
- Interpretació de memòria i en públic d'una obra de les programades per al curs. 

11. Pràctica de la lectura a la vista.  
- Pràctica de lectura a primera vista d'estudis melòdics.  
- Pràctica de lectura a primera vista de fragments d'obres del repertori.  

12. Audicions comparades de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les 
característiques de les seves diferents versions.  

- Audició de versions a càrrec de grans interpretes.  
- Diferenciació de les diferents interpretacions i anàlisis de les diferents versions.  



SISÉ CURS EE.PP  

1. Desenvolupament de la velocitat en tota l'extensió de l'instrument.  
- Exercicis que treballen la velocitat a través d'escales, arpegis i intervals en totes les 

tonalitats i modalitats del curs.  
- Exercicis de transport.  

2. Estudi del registre agut (fins al Re5).  
- Desenvolupament de l'afinació i les digitacions més apropiades per a la seva consecució 

en aquest registre.  
- Estudi del registre sobreagut per a obtindre el so de la manera més natural i espontània 

possible.  
3. Estudi dels ornaments (trinat, *grupets, *aposaturns, *mordentes, etc.).  

- Descripció i anàlisi dels ornaments.  
- Aplicació dels mateixos a obres de repertori.  
- Diferenciació de la seva execució en els diferents estils.  

4. Estudi de la literatura solista de l'instrument adequada a aquest nivell.  
- Estudi a nivell teòric del repertori a treballar en el curs.  
- Distinció de l'estil de l'obra segons el període de vida del compositor, la qual cosa fa 

relacionar compositors amb estils determinats.  
- Coneixement de l'obra i resta de l'obra del compositor a un nivell general per a poder 

entendre millor les pautes interpretatives.  
5. Aprofundiment en tot el referent a l'articulació: estudi del doble i triple 

picat. - Aplicació dels mateixos a estudis tècnics.  
- Aplicació dels mateixos al repertori solista.  
- Aplicació dels mateixos al repertori orquestral.  

6. Treball de tots els elements que intervenen en el fraseig musical: línia, color i expressió 
adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents. - 

Treball de les obres i estudi en diferents tonalitats per a afermar l'expressivitat i conèixer  les 
diferències i particularitats del color i timbre en cadascuna d'elles. 
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- Estudi de les característiques del frasege i interpretació des d'un punt de vista històrica. 

7. Perfeccionament de la igualtat sonora i tímbrica en els diferents registres. - Tessitura 
emprada: Do2 fins a Re5.  
8. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i 
efectes.  

- Coneixement de les diferents tendències i estils.  
- Aplicació dels coneixements estudiats a diferents obres de la literatura *trompetista 9. 

Estudi dels instruments afins (corneta).  
- Presa de contacte i estudi amb corneta.  

10. Entrenament permanent i progressiu de la memòria.  
- Interpretació en classe d'obres memoritzades durant el treball personal de l'alumne a casa 

sense intervenció del professor.  
- Interpretació de memòria i en públic d'una obra de les programades per al curs.  

11. Pràctica de la lectura a la vista.  
- Pràctica de lectura a primera vista de fragments d'obres del repertori.  
- Pràctica de lectura a primera vista de passatges orquestrals.  
- Pràctica de la lectura a primera vista de fragments musicals amb aplicació del transport a 



diferents tonalitats.  
- Pràctica de lectura a primera vista de música manuscrita.  

12. Audicions comparades de grans intèrprets per a analitzar de manera crítica les 
característiques de les seves diferents versions.  

- Audició de versions a càrrec de grans interpretes.  
- Diferenciació de les diferents interpretacions i anàlisis de les diferents versions. 

13. Interpretació de repertori orquestral representatiu.  
- Solos d'orquestra.  

14. Pràctica instrumental amb la trompeta en Do.  
- Interpretació de part del repertori del curs (mètodes i obres) amb trompeta en Do. 

3.4 BIBLIOGRAFIA I REPERTORI PER CURS:  

1º CURS EE.PP  

- 2º Book Practical Studies. R. W. Getchell  
- Technical studies for the cornet. H.L Clarke (estudis 1 i 2)  
- Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- Lyrical Studies Concone. Transc. John F.Sawyer  
- Warm-ups + Studies: trumpet. J. Stamp  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  
- Escales i arpegis majors fins a 5 alteracions, escales i arpegis menors fins a 3 alteracions 

Obres orientatives:  

- DIVERTIMENTO.........................................................S. BROTONS.  
- FÊTE JOYEUSE............................................................H. DALLIER.  
- SUITE No I.............................................................G. P. TELEMANN.  
- SONATA EN FA........................................................G. F. HAENDEL.  
- SONATA EN FA..................................................... .......A. CORELLI.  

2º CURS EE.PP  

- 2º Book Practical Studies. R. W. Getchell  
- Technical studies for the cornet. H.L Clarke (estudis 3 i 4)  
- Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- Lyrical Studies Concone. Transc. John F.Sawyer  
- Warm-ups + Studies: trumpet. J. Stamp  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  
- Escales i arpegis majors fins a 5 alteracions, escales i arpegis menors fins a 5 alteracions 

Obres Orientatives:  

- DER LIEBENSTRAUM.................................................................T. HOCH. -     
SUITE No 2.................................................................... G. P. TELEMANN. -       
ARIA ET SCHERZO.......................................................... A. ARUTUNIAN. -      
FÊTE JOYEUSE.................................................................... H. DALLIER.  



- SONATA VIII .......................................................................... A. CORELLI. 
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3º CURS EE.PP  

- 25 Vocalise. Bordogni  
- 20 Studies for trumpet. Balasanyan  
- Technical studies for the cornet. H.L Clarke (estudis 5 i 6)  
- Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- 34 Orchestal etudes for trumpet. Vassily Brandt  
- Warm-ups + Studies: trumpet. J. Stamp  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  

- Escales i arpegis majors fins a 6 alteracions, escales i arpegis menors fins a 6 alteracions  

Obres Orientatives:  

- ARIA ET SCHERZO.................................................................... A. ARUTUNIAN. - 
FÊTE JOYEUSE...............................................................................H. DALLIER. - 
SONATA VIII..................................................................................... A. CORELLI. - 
RAPSODIA...........................................................................................E. BOZZA.  
- PRIMER SOLO...................................................................................G. PARES. - 
VARIATIONS IN G ...................................................................... G. KREUTZER. - 
GOTAS DE AGUA ................................................................................ A. PETIT. - 
PIEZA DE CONCURSO ..................................................................... G. BALAY.  

4º CURS EE.PP  

- 24 Ejercicios Melódicos. Oscar Böhme  
- 20 Studies for trumpet. Balasanyan  
- Technical studies for the cornet. H.L Clarke (estudis 7 i 8)  
- Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- 16 Estudios. E. Bozza  
- Warm-ups + Studies: trumpet. J. Stamp  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  
- Totes les escales i arpegis majors i menors.  

Obres orientatives:  



- SONATA.......................................................................J. HUBEAU.  
- RAPSODIA.....................................................................E. BOZZA.  
- ARIA ET FANFRE.......................................................PAUL VIDAL.  
- CONCERTPIECE Op. 12 ...................................... W. BRANDT.  
- FANTASIA PARA TROMPETA ............................... M. ARNOLD. 

5º CURS EE.PP  

- 16 Estudios de Perfeccionamiento. Reginaldo Caffarelli  
- Technical studies for the cornet. H.L Clarke (estudis 9 i 10) - 
Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- Etudes de Virtuosité. H. Chavanne  
- Warm-ups + Studies: trumpet. J. Stamp  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  
- Totes les escales i arpegis majors i menors.  

Obres orientatives:  

- SONATE ............................................................................. T. HANSEN. -      
SONATA...............................................................................J. HUBEAU. -   
RAPSODIA.............................................................................E. BOZZA. -   
CONCIERTO EN Mib......................................................J. N. HUMMEL. -      
CONCERTPIECE no 1 ............................................... .....W. BRANDT.  
- SONATA...................................................................... .......HINDEMITH. 

6º CURS EE.PP  

- Vingt Études. Marcel Bitsch  
- Método completo de trompeta. J.B. Arban  
- Etudes de Virtuosité. H. Chavanne  
- Warm-ups + Studies: trumpet. J. Stamp  
- Mètode flexibilitat ( BaiLin, Irons, Collin…)  
- Totes les escales i arpegis majors i menors.  

Obres orientatives:  

- IMPRONTU .......................................................................A. VALERO. - 
CONCIERTO PARA TROMPETA Y ORQUESTA........... ... J. HAYDN. - 
SLAVINCHIE FANTASY................................................ .......C. HOHNE. - 
CONCIERTO .............................................................. A. ARUTUNIAN. - 
RUSTIQUES ....................................................................... E. BOZZA. - 
HYDRA CONCIERTO ...................................................... F. FERRAN. - 
QUATRE VARIATIONS ...................................................... M. BITSCH. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

4.1 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.  

1. Els professors avaluaran l'aprenentatge dels alumnes, els processos d'ensenyament i la seua 
pròpia pràctica docent.  
2. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i integradora, encara que diferenciada 
segons les diferents assignatures del currículum.  
3. 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 que s'aprova en aquest 
decret (158/2007) i en coherència amb el projecte educatiu elaborat pel centre docent. 4. 
L'avaluació serà realitzada pel conjunt de professors de l'alumne coordinats pel professor tutor, 
actuant aquests professors de manera integrada al llarg del procés d'avaluació i en l'adopció de 
les decisions resultants d'aquest procés.  
5. L'avaluació i qualificació final de l'alumnat es realitzarà el mes de juny. No obstant això l'alumnat 
podrà recuperar les assignatures pendents mitjançant la realització de proves extraordinàries el 
mes de juliol.  
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-se positives les 
qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les inferiors a cinc.  
7. Els resultats de l'avaluació, i si escau les qualificacions, s'expressaran en els següents 
termes: Insuficient: 1, 2, 3 o 4  
Suficient: 5  
Bé: 6  
Notable: 7 o 8  
Excel·lent: 9 o 10. 


