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1. PRESENTACIÓ 

 
El principal objectiu d’aquesta guia d’orientació dels ensenyaments de música de grau 
professional, és donar unes pautes bàsiques per comprendre l’organització acadèmica 
d’aquesta nova etapa educativa. 
 
El nostre principal objectiu és oferir els ensenyaments musicals als alumnes que, per les 
seves aptituds i voluntat, vulguin obtenir el Títol Professional de Música, a més de potenciar 
els valors propis i específics de la pràctica i l’estudi de la música: la creativitat, la innovació, 
la comunicació, el treball en equip i els valors humans. 

 
 
2. ENSENYAMENT DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL 

 
Els ensenyaments de música de Grau Professional, són ensenyaments reglats amb validesa 
acadèmica. El Decret  25/2008, de 29 de gener, n’estableix la seva ordenació curricular. 
 
Les especialitats que es poden cursar al nostre centre són: 

 
 

Àrea d’instruments de l’orquestra 
Corda Vent fusta Vent metall Percussió Arpa 
Violí Flauta travessera Trompeta     

Viola Oboè Trompa    

Violoncel Clarinet Trombó    

Contrabaix Fagot Tuba    

  Saxòfon       

Àrea d’instruments polifònics 
Piano         

Guitarra         

Àrea d’instruments de la música tradicional 
Tenora         

Tible      

Flabiol i tamborí         

Àrea d’instruments de música antiga 
Flauta de bec         

Àrea d’instruments de la música moderna 
Guitarra elèctrica         

Baix elèctric         

 
 
       Per a més informació consulteu l’annex d’aquesta guia. 
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3. ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS 

 
Els ensenyament professionals de música s’estructuren en sis cursos acadèmics. 
 
Les assignatures del Currículum poden ser: 

 
• Comunes. Les han de cursar tots els alumnes independentment de la seva especialitat. 

La distribució horària d’aquestes assignatures ve fixada pel decret de la Generalitat. 
  
• D’especialitat. Són les assignatures que s’adeqüen a les particularitats de cada 

instrument. El nombre d’hores varia en funció de la especialitat. 
 
• Optatives. És la part més lliure i les determina cada centre, a excepció d’història de la 

música que és obligada per tothom. L’alumne ha de cursar 7 hores, distribuïdes al llarg 
del 6 cursos. És la part més flexible i cal tenir en compte l’assessorament del tutor, per 
tal d’escollir les assignatures més apropiades al perfil de l’alumne.  

 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES 
 
 

• Piano jazz complementari, 15h/ any 
 
Assignatura pels pianistes que vulguin tenir una base dels xifrats i d’improvisació. Es tracta 
de poder tocar una melodia i crear els acompanyaments en funció dels acords donats en els 
xifrats. Es treballarà l’estructura de Blues, II – V - I, els acords de dominant, acords majors, 
menors amb la 7a, tensions.... Aquesta assignatura es pot cursar a partir de 3r de grau 
professional o també si abans s’ha cursat  “Introducció a la música moderna”. 

 
 

• Educació de l’oïda, 15h/any 
 
Assignatura de reforç per aprofundir en el treball d’educació de l’oïda, l’afinació i el dictat. 
Reconeixements d’acords, reconeixements d’intervals, dictats,... i tots aquells exercicis per 
a millorar el nivell d’audibilitat i desenvolupar agilitat auditiva. 
 
 
• Segon instrument, 15h/ any 
 
Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumnat pugui conèixer els principis bàsics de la 
tècnica d’altres instruments melòdics diferents al seu. 
Segons disponibilitat 
En cas de tenir plaça en aquesta optativa, és obligat fer-la com a mínim 2 anys acadèmics i 
amb possibilitat d’ampliar-la fins a 4 anys com a màxim segons la disponibilitat de places 
Per accedir al 3r curs d’aquesta assignatura, cal tenir aprovat el 2n curs 
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• Piano Complementari, 15h/any 
 
Adreçat a alumnes d’instruments melòdics. Les seves qualitats com a instrument 
globalitzador, les seves possibilitats harmòniques, les seves possibilitats com a instrument 
acompanyant, les facilitats que ofereix a la comprensió musical, és un instrument amb 
possibilitats orquestrals. 
Segons disponibilitat. 
En cas de tenir plaça en aquesta optativa, és obligat fer-la com a mínim 2 anys acadèmics i 
amb possibilitat d’ampliar-la fins a 4 anys com a màxim segons la disponibilitat de places. 
Per accedir al 3r curs d’aquesta assignatura, cal tenir aprovat el 2n curs 

 
 

• Cor, 30h/any 
 
Té com a finalitat essencial la pràctica vocal col·lectiva. La pràctica coral ajudarà a reforçar 
el sentit del cant interior, a utilitzar l’oïda interna com a base de l’afinació, de l’audició 
harmònica i de la interpretació musical. 
 
 
• Introducció a la Música Moderna, 30h/any 
 
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics de la música moderna; dominar els recursos 
necessaris per a poder interpretar aquesta música amb el propi instrument; adquirir les 
nocions bàsiques i comunes de l’harmonia moderna; treballar la improvisació; relacionar els 
conceptes teòrics amb els pràctics. 
 
 
• Baroque Broken Consort, 45h/any 
 
Adreçada a l’alumnat de 4t, 5è i 6è dels instruments: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta 
de bec, guitarra, arpa i piano. Interpretar música de conjunt instrumental del període 
comprès entre 1550 i 1650 d’italià, Espanya, Portugal i Anglaterra; ser capaç de tocar en un 
conjunt instrumental mixt, atenent i adaptant la pròpia interpretació a les necessitats i 
dificultats específiques d’afinació, articulació, pulsació i equilibri sonor,... 
 
 
• La Música en el cinema, 30h/any 
 
L’assignatura tracta sobre l’estudi de la música en el cinema com a suport dramàtic en 
convivència amb altres arts per formar l’obra final que és el film. Tanmateix, es faran, a més 
de la disposició analítica, unes pràctiques al llarg del curs sobre seqüències de cinema 
silent on l’alumne pot crear la seva pròpia banda sonora en funció dels aspectes teòrics que 
es van donant.  
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• Ampliació d’harmonia, contrapunt i formes, 30h/any 
 
L’assignatura d’harmonia, impartida a 5º i 6º de Grau Mig, té en aquesta ampliació una 
extensió i aprofundiment dels continguts, així com una major dedicació als apartats d’anàlisi 
i creativitat. 

 
 
• Conjunt de violoncels, 30h/any 
 
Té com a principal finalitat la de complementar la formació dels violoncel·listes del grau 
professional; copsar la noció de treball en equip; aplicar en tot moment l’audició polifònica, 
per escoltar simultàniament les diferents parts al mateix temps que s’executa la pròpia; 
explorar algunes de les obres més típiques del repertori de conjunt de violoncels. 
 
 
• Música i noves tecnologies, 30h/any 
 
L’assignatura consta de dues parts: una primera part que tractarà l’edició de partitures 
(amb el programa Finale), i una segona que pretén donar a conèixer les tasques més 
importants que es realitzen en un estudi de gravació (l’ordinador com eina 
d’enregistrament, d’edició, mescla i síntesi;microfonia i fonts de so; gravadores virtuals; 
sintetitzadors virtuals; mescladors virtuals (Pro Tools );instruments MIDI; masterització i 
postproducció). 
 
 

• Educació corporal, 30h/any 
 
En aquestes sessions es treballaran  els  aspectes més importants a tenir en compte per 
prevenir lesions (pautes d’estudi, hàbits de treball, ergonomia, atenció a la qualitat corporal 
i a l’actitud mental), i es donaran a conèixer tècniques per assolir una correcta postura del 
cos i així evitar i corregir problemes i tensions musculars en la pràctica instrumental 
 
 

• Història de la música, 45h/any  
 
Té com a finalitats principals: conèixer, comprendre i saber valorar la música de cada 
època en relació amb els conceptes estètics imperants, en relació amb la societat que l’ha 
creada i al context cultural en què s’ha inserit; entendre el sentit evolutiu de la història de la 
música i les relacions internes que s’estableixen entre els períodes successius; 
familiaritzar-se amb els principals estils de la música occidental a través, fonamentalment, 
de l’audició i l’anàlisi de les fonts musicals. Optativa obligatòria a cursar durant un curs del 
3r cicle. 
 
 

• Tècniques d’improvisació, 30h/any  
 
Es planteja com a assignatura optativa dins dels estudis en l’àrea de música moderna i 
jazz. Es treballarà en l’organització adequada de l’estudi de la improvisació, en la  
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Comprensió assimilació dels elements bàsics que conformen la improvisació del jazz. 
També en el desenvolupament de la curiositat, la creativitat, la musicalitat i el 
reconeixement auditiu. Aquesta assignatura es pot cursar a partir de 3r de grau 
professional o també si abans s’ha cursat  “Introducció a la música moderna”. 
 
 

• Col·lectiva de flautes travesseres, 30h/any    
 

Té com a principal finalitat, potenciar el treball en grup, la escolta polifònica per saber 
escoltar simultàniament les diferents parts així com la seva pròpia, adaptant la interpretació 
a les dificultats d’afinació, articulació i pulsació.  

 
 

• Quartet de saxos, 30h/any 
 

Aquesta optativa va adreçada a tots aquells alumnes que vulguin adquirir coneixements 
teòrics i pràctics de la música instrumental per a quartet de saxos. Assolir una sonoritat 
idònia per aconseguir la compenetració del grup. Treballar repertori clàssic i contemporani 
per a quartet de saxòfons.  
 

 
• Quartet de trompetes, 30h/any 
 
L’ assignatura de Grup de trompetes com a optativa dins els estudis de grau professional 
s’adreça als alumnes de primer, segons, tercer, quart, cinquè i sisè d’aquest grau. Aquesta 
optativa va adreçada a tot aquell alumnat que vulgui adquirir coneixements teòrics i pràctics 
de la música instrumental per a grup de trompetes. 
 

 
• Quartet de clarinets, 30 h/any 

 
Té com a finalitat interpretar i posar en pràctica els diferents aspectes tècnics i musicals 
fomentant la capacitat analítica del grup. Prendre consciència del treball col·lectiu i conèixer 
i treballar diferents estils musicals de diverses èpoques. 

 
 

• Conjunt de percussió, 30h/any 
 

Té com a objectiu el treball en grup i prendre consciència del paper que desenvolupa cada 
instrument com a part d’un conjunt, així com treballar diferents èpoques i estils i saber 
adaptar-se a l’acústica dels diferents espais 

 
 

• Big band, 45h/any 
 

Va adreçada a tots aquells alumnes que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics de 
la música moderna i de la pràctica musical en grup dins la formació de la Big Band.  
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Treballar el repertori clàssic de Big Band i el d’avantguarda amb diversos estils: swing, 
latin, funck, ballad, soul, etc. 
 
 
• Rítmica per a instrumentistes, 30h/any 
 
Optativa adreçada a tots els instrumentistes i té com a objectiu adquirir els coneixements 
necessaris per reconèixer i interpretar tots els continguts rítmics, compassos, subdivisions, 
combinació de ritmes complexos, etc. L’assignatura estarà formada per dos nivells d’una 
hora de durada anual cadascun. 
 
 
• Expressió dramàtica per a músics, 30h/any 
 
L’’objectiu principal del curs és descobrir el nostre potencial expressiu, desbloquejar-lo i 
dotar-lo d’eines i recursos per poder-lo aprofitar al màxim. Pràctica dirigida a assolir una 
bona presència escènica, a estimular el joc i l’espontaneïtat i a fomentar la sensibilitat i la 
creativitat individual i en grup. 

 
 

• Dansa’t, 30h/any 
 
Podem sempre descobrir el nostre potencial expressiu a través del cos i dotar-lo d’eines i 
recursos. Establir una bona dinàmica de treball, assolir una bona presència escènica. 
Prendre consciència del teu cos en l’espai a través d’un compàs o ritme com expressió de 
sentiments a nivell individual i de grup 
 

 
• Cor modern, 30h/any 
 
Aquesta és una assignatura optativa que consisteix en una formació grupal de veus mixtes 
a cappella o acompanyades de piano, orientada a treballar diferents aspectes de la música 
moderna amb un repertori que pot anar des de Gospel fins a temes de musicals, pel·lícules, 
blues, jazz o rock/pop 

 
 

• Notes de música, 30h/any 
 
Assignatura optativa que respongui a les necessitats formatives de l’alumnat de grau 
professional, i en especial en aquell orientat a la preparació de les proves d’accés al grau 
superior, en el que les seves habilitats comunicatives, orals i escrites principalment però 
també les no verbals, i gestuals, jugaran un paper determinant a l’hora de superar aquestes 
proves. Per cursar aquesta optativa es prerequisit haver cursat abans Història de la Música.  
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5. AVALUACIÓ 
 

L’avaluació serà continuada i integradora i es durà a terme per a cada assignatura. 
L’avaluació dels alumnes la farà el conjunt de professors que intervenen en la formació de 
l’alumne. 

 
Hi ha 2 juntes d’avaluació durant el curs, al febrer i al juny.  
 
Es crearan unes comissions avaluadores, formades preferentment per professors del mateix 
departament, que avaluaran el grau aconseguit per l’alumne respecte als objectius fixats en 
el programa, tant al febrer com al juny. 
 
Aquestes proves són d’obligada realització per tal de tancar el procés d’avaluació. 

 
• Aquestes proves tindran un percentatge d’un 60% dins l’avaluació 
• L’actitud i el treball a classe tindrà un percentatge d’un 30% de la nota final i 
• La participació a altres activitats del centre o departament en tindrà un 10%. 
 

Cas que l’alumne no superi les proves de la comissió avaluadora, no se li aplicaran els 
percentatges abans esmenats  
 
Els resultats de l’avaluació de cada assignatura serà puntuada d’1 a 10 sense decimals, i és 
necessari una qualificació mínima de 5 per considerar-la aprovada. 
 
L’alumne pot recuperar les assignatures a la convocatòria extraordinària de setembre, 
excepte les assignatures optatives (menys Història de la Música) i de conjunts instrumentals. 
 
Cas que un alumne no assisteixi a un 80 % de les classes, no podrà ser avaluat a la 
convocatòria ordinària de juny. En aquest cas, l’alumne/a haurà d’anar a la convocatòria 
extraordinària de setembre amb tot el programa de l’assignatura. 
 
Els alumnes que per motius personals no puguin assistir a alguna convocatòria de les 
estipulades durant la setmana verda de febrer o juny (i tots els exàmens vinculats), cal que 
ho demanin sempre mitjançant una instància al centre, amb un temps mínim d’anticipació 
(en funció de la publicació de la setmana verda).  
 
Es consideren motius justificables: 
 

• Malaltia (caldrà aportar certificat metge) 
• Defunció d’algun familiar 
• Viatge final de curs 
• Colònies 
• Motius de treball 

 
No justificables: 
 

• Activitats lúdiques d’un dia 
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La convocatòria de setembre l’alumne/a només podrà demanar canviar el dia d’examen en el 
cas de malaltia o circumstàncies familiars greus. 
 
El centre valorarà casos excepcionals, si s’escau. 

 
Criteris d’avaluació de Llenguatge Musical 
 
El departament de Llenguatge-Harmonia ha establert els seus criteris adequats a 
l’assignatura i són els següents: 
 
1r Grau Professional 
 
L’assignatura està composta de 3 apartats diferents que son:  
Lectura – Dictat - Conceptes teòrics  

 
•   Caldrà tenir com a mínim dos apartats aprovats i tenir com a mínim un 4 en 

l’apartat restant, per poder fer la nota mitjana. De no complir-se aquesta premissa no 
es farà la mitjana fins que l’alumne recuperi el o els apartats qualificats per sota d’un 4. 
 

•   L’alumne podrà recuperar el o els apartats suspesos per sota d’un 4 en els exàmens 
extraordinaris de Setembre. Per aprovar-los l’alumne haurà de treure com a mínim un 5 
en cadascuna del o dels apartats suspesos per poder fer mitjana. De no ser així, no se 
li farà la mitjana i per tant li quedaria tota l’assignatura suspesa i hauria de repetir 
l’assignatura. 

 
2n a 4t  Grau Professional 
 
L’assignatura està composta de 4 apartats diferents que són:  
Lectura – Dictat - Conceptes teòrics - Harmonia 

 
•   Caldrà tenir com a mínim tres apartats aprovats i tenir com a mínim un 4 en 

l’apartat restant, per poder fer la nota mitjana. De no complir-se aquesta premissa no 
es farà la mitjana fins que l’alumne recuperi el o els apartats suspesos qualificats per 
sota d’un 4. Els apartats d’Harmonia (auditiu, analític i creatiu) es regeixen per la 
mateixa norma. 

 
•    L’alumne podrà recuperar el o els apartats suspesos per sota d’un 4 en els exàmens   

extraordinaris de Setembre. Per aprovar-les l’alumne haurà de treure com a mínim un 5 
en cadascuna dels apartats suspesos per poder fer mitjana amb els altres apartats 
aprovats. De no ser així, no se li farà la mitja i per tant li quedaria tota l’assignatura 
suspesa i hauria de repetir curs. 

 
•   L’avaluació serà contínua en tots els apartats (lectura, dictat, teoria i harmonia) i la nota  

de cadascuna vindrà donada pel percentatge següent: Examen (60%), Treballs de 
classe (30%) i Actitud i Participació (10%), en cada quadrimestre. 
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5è i 6è  Grau Professional 

 
•    L’assignatura consta de 3 apartats: Harmonia Auditiva, Harmonia Analítica i Harmonia 

Creativa. 
 

•   Caldrà tenir com a mínim dos apartats aprovats i tenir com a mínim un 4 en 
l’apartat restant, per poder fer la nota mitjana. De no complir-se aquesta premissa no 
es farà la mitjana fins que l’alumne recuperi el o els apartats qualificats per sota d’un 4. 
 

•   L’alumne podrà recuperar el o els apartats suspesos per sota d’un 4 en els exàmens 
extraordinaris de Setembre. Per aprovar-los l’alumne haurà de treure com a mínim un 5 
en cadascuna del o dels apartats suspesos per poder fer mitjana. De no ser així, no se 
li farà la mitjana i per tant li quedaria tota l’assignatura suspesa i hauria de repetir 
l’assignatura. 
 

•    La nota  de cada apartat vindrà donada pel percentatge següent: Examen (60%), 
Treballs de classe (30%) i Actitud i Participació (10%), en cada quadrimestre. 
L’avaluació serà contínua en les parts d’harmonia auditiva i creativa, mentre que en la 
part d’anàlisi la nota de cada quadrimestre serà la mitja entre els exàmens parcials, 
essent la nota final d’anàlisi la mitjana entre els dos quadrimestres. La nota final de 
l’assignatura és la mitjana entre les notes finals des tres apartats: creatiu, auditiu i 
anàlisi. 

 
 
6. PROMOCIÓ 
 

L’alumne pot promocionar de curs amb un màxim de 2 assignatures suspeses. Quan 
l’alumne/a promociona amb una o dues assignatures suspeses del curs anterior, queda 
automàticament matriculat de tot el curs immediatament superior, i les assignatures 
suspeses del curs anterior figuraran com assignatures pendents. 
 
Les assignatures suspeses figuraran com assignatures pendents si és una de les següents: 
 
Comunes 

 
• Llenguatge Musical 
• Harmonia 
• Instrument 

 
Especialitat 
 

• Acompanyament 
• Música de cambra 

 
Optativa 
 

• Història de la Música 
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Hi haurà convocatòria al setembre per recuperar aquestes assignatures pendents. 
 
L’alumne que no superi aquesta/es assignatura/es al setembre, estarà obligat a assistir a 
aquesta/es classe/es el curs següent  fins que la/es superi o fins que el professorat  que 
imparteix la/es matèria/es ho consideri oportú. 

 
Si l’assignatura suspesa és una optativa de lliure elecció, el tutor/a valorarà la conveniència 
de recuperar la mateixa assignatura o bé cursar-ne un altre en el curs següent. 

 
Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica musical i tenen 
continuïtat en el curs següent, es podran considerar superades, si superen l’assignatura/es 
vinculada del curs següent i hi ha un informe favorable de la junta d’avaluació amb el vist i 
plau de la Direcció del centre, tenint en compte que l’alumne/a hagi complert les hores 
assignades a la matèria o el temps que la comissió avaluadora consideri oportú. 
 

Els alumnes de 6è que tinguin dues assignatures pendents, hauran de superar només 
aquestes. 

 
 
7. RECITAL 
 

Els alumnes de 6è, al final de la seva trajectòria al Conservatori, hauran de fer un recital. 
Aquest recital és obligat per tots aquells alumnes que vulguin obtenir el Títol de Grau 
Professional i cal tenir el curs aprovat. Aquest recital tindrà una durada aproximada de 15-20 
minuts.  

 
 
8. REPETICIÓ DE CURS 
 

Un alumne/a repetirà curs si suspèn tres o més assignatures i no tindran opció a recuperar 
les assignatures en les proves extraordinàries de setembre. 
 
En cas de repetir curs, es tornaran a avaluar totes les assignatures independentment de si 
estaven aprovades o no. 

 
 
9. PERMANÈNCIA EN EL GRAU PROFESSIONAL 
 

El límit de permanència en el grau professional de música és de: 
 
Vuit anys per a qui accedeix a primer curs 
Set anys per a qui accedeix a segon curs 
Sis anys per a qui accedeix a tercer curs 
Cinc anys per a qui accedeix a quart curs 
Quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs 
Tres anys per a qui accedeix a sisè curs 
 
No es podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè. 
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9.1 AN·NULACIÓ I SUSPENSIÓ DE MATRÍCULA 
 
L’alumne, pare, mare, tutor/a legal pot sol·licitar, mitjançant un escrit, l’anul·lació de la 
matricula perquè causi baixa del centre. En aquest cas, l’alumne perd tots els drets de 
reserva de plaça i se li comptabilitzen les convocatòries corresponents a efectes de 
permanència al grau professional 
 
Per suspendre la matrícula, l’alumne ho ha de sol·licitar al director/a del centre, i se li 
concedirà si hi ha causes justificades (malaltia greu o circumstàncies familiars greus). La 
suspensió implica la reserva de la plaça i que no es comptabilitzi la convocatòria o 
convocatòries a efectes de la permanència al grau professional. 

 
 
10. REPERTORISTES 
 

El centre posa a disposició dels alumnes una plantilla de pianistes repertoristes, que seran 
els que els acompanyaran a les audicions i proves. 
 
Caldrà fer un mínim de tres assajos amb el pianista per a que el repertorista acompanyi a 
l’alumne/a en una audició i/o examen. 

 
 
11. SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS 
 

El Departament d’Ensenyament preveu que els alumnes de Grau Professional puguin reduir 
la càrrega lectiva dels ensenyaments generals, per tal de facilitar la simultaneïtat dels dos 
ensenyaments. 
 
Aquestes convalidacions les concedeix el director/a del centre de secundària. El conservatori 
només emet el certificat corresponent. 
 
La seva tramitació és responsabilitat de l’alumne. 
 
La sol·licitud s’ha de renovar cada curs per part de l’alumne. 
 

12. ALUMNES QUE FINALITZEN ELS SEUS ESTUDIS AL CONSERVATORI 
 

Els alumnes que finalitzen els estudis al Conservatori, podran continuar gaudint dels 
Conjunts Estables del centre. Tindran possibilitat de seguir classes d’instrument com a 
Música Activa, si queden places disponibles, un cop acabat el període de matrícula. 
 
El centre valorarà casos excepcionals, si s’escau. 
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Annex: Càrrega lectiva de les especialitats 
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