
Contingut de la prova d’accés dels estudis de Jazz i de Música Moderna

JAZZ I MÚSICA MODERNA
Part A: anàlisi i harmonia (33,3%)

a)Dictat ritmicomelòdic. Dictat de 8 compassos de durada, que té com a objectiu comprovar el domini auditiu i de transcripció escrita i en el que es valora el 
reconeixement de les notes així com del ritme. L’avaluació es fa atenent el grau de precisió en la transcripció (25%). Per a la realització d’aquest dictat es contarà amb 
45 minuts.


b)Dictat polifònic. Dictat de 8 compassos de durada, que té com a objectiu comprovar el domini auditiu i de transcripció escrita i en el que es valora el reconeixement del 
tipus d’acord i de la seva funció (25%). Per a la realització d’aquest dictat es disposa de 45 minuts.


c)Anàlisi d’una partitura. Anàlisi d’un fragment o obra musical en partitura per a gran format (tipus Big Band) amb l’objectiu de mostrar el coneixement i reconeixement 
d’aspectes tècnics i teòrics (forma, melodia, harmonia, textura, etc.). L’avaluació té en consideració aspectes com saber esquematitzar i organitzar la informació, la 
coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia, l’argumentació i la justificació de les respostes i la capacitat d’observació. Es valora també l’expressió i 
la comunicació (25%). Per a la realització d’aquesta prova es disposa de 2 hores.


d)Anàlisi auditiva. Anàlisi auditiva d’un fragment o obra musical, que té com objectiu mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements musicals 
(instruments –ordre de solos, nombre de compassos dels solos-, forma, harmonia, ritme, llenguatge, estil…). Es valora el saber identificar diferents elements musicals, 
connectar-los i situar-los en un context històric a més de l’expressió i comunicació (25%). Per a la realització d’aquesta prova es disposa d’1 hora.

Part B: interpretació (66,6%)

a)Prova d’interpretació. En començar aquesta part la persona aspirant ha de presentar al tribunal una còpia de les partitures de les obres corresponents a estils i períodes 
diferents que interpretarà. El nombre mínim d’obres presentades és de quatre. La durada mínima d’aquest repertori és de quinze minuts. Una de les obres d’aquesta 
part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup. 
També, almenys una d’aquestes obres ha de ser interpretada de memòria. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de 
procurar-se’ls pel seu compte. El tribunal avaluador pot reduir el nombre d’obres a interpretar o sol·licitar-ne interpretacions fragmentàries.  Aquesta prova té per 
objecte comprovar el domini tècnic de l’instrument, plantejament estilística, complicitat entre els músics (50%).


b)Prova d’improvisació. En començar aquesta part el tribunal avaluador proporciona una obra o fragment melòdic xifrat. El candidat té 10 minuts per preparar la prova. 
Transcorreguts els 10 minuts el candidat llegeix el fragment i procedeix a fer-ne una improvisació. Es valora la capacitat creativa, el domini i control del llenguatge 
utilitzat (50%).


