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DISPOSICIÓNS XERAIS 
 

 
- Tódalas obras que requiran acompañamento de piano serán interpretadas con dito 

instrumento. O Conservatorio non proporcionará pianista acompañante debido ó 
carácter non oficial das probas de acceso. 

 
- As partituras a interpretar do alumno deben ser orixinais e lle entregará unha copia de 

cada unha delas, ó presidente do tribunal o día do exame. 
 

- Unha das obras deberase interpretar de memoria quedando a súa elección, á xuízo do 
alumno. 

 
- A asistencia as clases é obrigatoria, o alumnado que falte  a tres ou mais clases sen 

xustificación, perderá o dereito de avaliación no trimestre correspondente. 
 

- O alumnado terá a obriga de asistir a toda-las actividades organizadas polo 
Conservatorio para a súa formación complementaria(concertos,audicións,charlas…etc) 

 
- O instrumento do alumno deberá dispor do sistema convertor (baixos libres),podendo 

optar no manual dereito,  por  botons ou teclas.- 
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GRAO ELEMENTAL 
 

1º CURSO 
 

Obxectivos 
 

1. Coller ben o instrumento e sentar, cunha posición cómoda e relaxada. 
2. Exercicios para manexo do fol. 

3. Colocar as mans,  dun xeito adecuado no instrumento. 
4. Avanzar cara   un son cada vez de maior calidade. 

5. Facer o cambio do fol correctamente . 
6. Baixos Alternos M,m,7ª. 

7. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan as dificultades propias do curso. 
8. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 

9. Traballar a  memorización. 
10. Aprender a estudiar na casa. 

 
Contidos 

 
1. Disposición corporal, relaxación e respiración 

- Posición cómoda, correcta e relaxada do corpo 
- Control dos músculos do lombo, colo, brazos, pernas e pes 

- Distribución do peso do corpo 
- Colocación do instrumento e contacto correcto co corpo 

- Hábito de autocontrol para unha axeitada posición do corpo e do instrumento 
diante dun espello 

- Imitación do modelo do profesor 
- A relaxación necesaria para unha correcta interpretación 

- Hábito de respirar correctamente nas interpretacións 
 

2. O instrumento. A producción do son 
- O instrumento e as súas partes 

- O concepto do son correcto no acordeón 
- Autocontrol na producción do son 
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3. Técnica da man dereita 

- Posición do brazo dereito e movementos básicos 
- Os cambios do fol 

- Exercicios para os cinco dedos 
- Combinacións das diferentes articulacións en cada intre 

- Rexistración,principios básicos 
- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio 

 
4. Técnica da man esquerda. Dixitación 

- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 
- Relaxación correcta da dixitación a empregar na lectura do pentagrama 

- Movemento correcto dos dedos evitando desprazamentos innecesarios 
empregando as articulacións precisas 

- Coordinación dos aspectos técnicos da man esquerda e sincronización coa 
dereita  

- Primeira posición.Baixos libres 
 

5.  Dinámica, tempo e outros aspectos interpretativos 
- Experimentación e descubrimento das dinámicas piano, mezzo-forte e forte 

- Audición de gravacións que podan suscitar o interese do alumno 
 

6. Escalas, arpexos e intervalos 
- Escalas e arpexos de unha e dúas oitavas: Do M, Sol M,Fa M. 

 
 

7. Iniciación á improvisación 
- Improvisación sobre un ostinato rítmico empregando notas da escala 

pentatónica. 
 

8. Repertorio de cancións, estudios e obras de diversos estilos para a interpretación 
individual e en grupo 

- Interpretación de cancións sinxelas coñecidas polo alumno (repertorio popular) 
- Traballo sobre estudios que permitan solucionar dificultades técnicas concretas 

- Interpretación do repertorio individual, de repertorio con acompañamento e de 
repertorio en grupo 

- Memorización dunha parte do repertorio 
- Emprego dun sistema organizado de 5 horas  semanais,de estudio na casa .- 
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METODOLOXÍA   DIDÁCTICA 
 

                       Método completo per fisarmonica.-                             R. GALLIANO. 
                       A man lixeira.- Pezas para acordeón                            FERNANDO  FRAGA. 

                       Método a bassi sciolti volumen 1                                 A. DI ZÍO 
                       Il primo album del fisarmonicista                                ALDO MAGLIETTA 

   Accordion course book 1  - 2                                       PALMER-HUGUES  
                       Girotondo                                                                      F. FUGAZZA  

                       35 Miniaturen für Akkordeon.                                      A.BLOCH 
                       El acordeón divertido                                                    R. LLANOS   

 
 

 
    

 
                      CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN 

 
                      Determinaranse polo grao de adquisición  das competencias instrumentais    

                      é  do  logro  dos  obxetivos do curso.-     
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2° CURSO 

 
Obxectivos 

 
1. Coller ben o instrumento  cunha posición cómoda e relaxada. 

2. Colocar as mans dun xeito adecuado no instrumento. 
3. Avanzar cara  un son cada vez de maior ca 

4. Cambiar de fol facendo correctamente o movemento do brazo.  
5. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan as dificultades tecnicas propias do curso 

6    Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 
7    Traballar de memoria. 

8 Aprender a estudiar na casa. 
9. Traballar diferentes posicións nos manuais M-II , M-III 

 
Contidos 

1. Disposición corporal, relaxación e respiración 
- Posición cómoda, correcta e relaxada do corpo 

- Control dos músculos do lombo, colo, brazos, pernas e pes 
- Distribución do peso do corpo 

- Colocación do instrumento e contacto correcto co corpo 
- Hábito de autocontrol para unha axeitada posición do corpo e do instrumento 

diante dun espello 
- Imitación do modelo do profesor 

- A relaxación necesaria para unha correcta interpretación 
- Hábito de respirar correctamente nas interpretacións 

2. O instrumento. A producción do son 
- O instrumento e as súas partes 

- O concepto do son  no Acordeón 
- A rexistración, na producción do son 

 
3. Técnica da man dereita 

- Correcta suxeición do acordeon 
- Posición do brazo dereito e movementos básico 

- Hábito de autocontrol e autocrítica na técnica de acordeón  
- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio 
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4.  Técnica da man esquerda. Dixitación 
- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 

- Oído interno e a súa aplicación á afinación no acordeón. 
- Relaxación correcta da dixitación a empregar na lectura do pentagrama 

- Movemento correcto dos dedos evitando desprazamentos innecesarios 
empregando as articulacións precisas 

- Coordinación dos aspectos técnicos da man esquerda e sincronización coa 
dereita 

 
5. Dinámica, tempo e outros aspectos interpretativos 

- Dinámicas piano,mezzo-forte e forte 
- Audición de gravacións que podan suscitar o interese do alumno 

 
6. Escalas, arpexos e intervalos 

- Escalas e arpexos de unha e dúas oitavas: Do M, Sol M, Re M, Fa M, Si b M, 
Mi b M 

 
7. Iniciación á improvisación 

- Improvisación sobre un ostinato rítmico empregando notas da escala 
pentatónica.  

 
8. Repertorio de cancións, estudios e obras de diversos estilos para a interpretación 

individual e en grupo 
- Interpretación de cancións sinxelas 

- Traballo sobre estudios que permitan solucionar dificultades técnicas concretas 
- Interpretación do repertorio individual, de repertorio con acompañamento e de 

repertorio en grupo 
- Memorización dunha parte do repertorio 

- Emprego dun sistema organizado e disciplinado á hora do estudio na casa. 
 
  METODOLOXÍA  DIDÁCTICA. 
     Descrita  no apartado correspondente ó  1º curso .- 

 
    CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN. 

     Os  descritos no apartado correspondente ó 1º curso de G.E. .-     
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3° CURSO 

 
Obxectivos: 

1. Coller ben o instrumento en  posición cómoda e relaxada. 
2. Colocar as  mans dun xeito adecuado no instrumento. 

3. Avanzar cara  un son cada vez de maior calidade 
4. Manexar a rexistracion de xeito adecuado  

5. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan as dificultades do curso 
6. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 

7. Traballar a memoria. 
8. Aprender a estudiar co uso do metrónomo. 

 
Contidos: 

1. Disposición corporal, relaxación e respiración 
- Posición cómoda, correcta e relaxada do corpo 

- Control dos músculos do lombo, colo, brazos, pernas e pes 
- Distribución do peso do corpo 

- Colocación do instrumento e contacto correcto co corpo 
- Hábito de autocontrol para unha axeitada posición do corpo e do instrumento 

diante dun espello 
- Imitación do modelo do profesor 

- A relaxación necesaria para unha correcta interpretación 
- Hábito de respirar correctamente nas interpretacións. 

2. O instrumento. A producción do son 
- O concepto do son correcto no acordeon. 

- Autocontrol na producción do son. 
3. Técnica da man dereita.- 

- Posición do brazo dereito e movementos básicos. 
- Os cambios e pasos de pulgar nas escalas e arpexios. 

- Combinacións das diferentes articulacións en cada intre.                            
Hábito de autocontrol e autocrítica na técnica de interpretación. 

- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio. 
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4. Técnica da man esquerda. Dixitación 

- Posición dos dedos e da man sobre o manual esquerdo 
- Dixitacións en B.B. e  B.S.Movemento correcto dos dedos evitando 

desprazamentos innecesarios empregando as articulacións precisas. 
Coordinación dos aspectos técnicos da man esquerda e sincronización coa 
dereita 

- Iniciación ó bellow- shake 

 
5. Dinámica, tempo e outros aspectos interpretativos 

- Dinámicas piano, mezzo-forte, forte, crescendo, diminuendo, etc. 
- Audición de gravacións que podan suscitar o interese do alumno 

 
6. Escalas, arpexos e intervalos 

- Escalas e arpexos de dúas oitavas 
 

7. Iniciación á improvisación 
- Improvisación empregando notas da escala 

8. Repertorio de cancións, estudios e obras de diversos estilos para a interpretación 
individual e en grupo 

- Interpretación de obras adecuadas ó nivel do alumno 
- Traballo sobre estudios que permitan solucionar dificultades técnicas concretas 

- Interpretación do repertorio individual, de repertorio con acompañamento e de 
repertorio en grupo 

-  Memorización dunha parte do repertorio 
- Emprego dun sistema organizado e disciplinado á hora do estudio na casa 

 
 
 METODOLOXÍA  DIDÁCTICA: 
 

                  Album Ana Magdalena Bach, transcritas para M-III                    J.S. BACH 
                  La Técnica della fisarmonica classica.                                          E. MARINI 

                  Técnica I per fisarmonica a bottoni                                               C.JACOMUCCI 
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4° CURSO 

 
Obxectivos 

 
1. Coller ben o instrumento e o arco cunha posición cómoda e relax 

2. Colocar as mans  dun xeito adecuado no instrumento. 
3. Adaptar a rexistración de  cada obra  coa do acordeon do alumno. 

4. Precisión del ritmo y pulso. 
5. Traballar os elementos específicos:ornamentación,efectos de fol etc. 

6. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan as dificultades técnicas do curso. 
7. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 

8. Traballar a memorización.- 
 

Contidos 
 

1. Disposición corporal, relaxación e respiración 
- Posición cómoda, correcta e relaxada do corpo 

- Control dos músculos do lombo, colo, brazos, pernas e pes 
- Colocación do instrumento e contacto correcto co corpo 

- Hábito de autocontrol para unha axeitada posición do corpo e do instrumento 
diante dun espello 

- Imitación do modelo do profesor 
- A relaxación necesaria para unha correcta interpretación 

- Hábito de respirar correctamente nas interpretacións 
 

2. O instrumento. A producción do son 
- O concepto da interpretación  no acordeón. 

- Autocontrol na producción do son. 
3. Técnica da man dereita 

- Correcta suxeición do instrumento 
- Posición do brazo dereito e movementos básicos 

- Combinacións das diferentes articulacións en cada intr 
- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó acordeon. 

- Dinámicas,fraseos e articulacións da man dereita.  
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4. Técnica da man esquerda. Dixitación 

- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 
- Movemento correcto dos dedos evitando desprazamentos innecesarios 

empregando as articulacións precisas  
- Coordinación dos aspectos técnicos da man esquerda e sincronización coa 

dereita 
- Vibrato,bellow,ricochet…. 

 
5. Dinámica, tempo e outros aspectos interpretativos 

- Dinámicas piano, mezzo-forte,forte, crescendo, diminuendo, etc. 
- Audición de gravacións que podan suscitar o interese do alumno 

 
6. Escalas, arpexos e intervalos 

- Escalas e arpexos de dúas oitavas 
 

7. Iniciación á improvisación 
- Improvisación empregando notas da escala 

 
 

 
8. Repertorio de cancións, estudios e obras de diversos estilos para a interpretación 

individual e en grupo 
- Interpretación de obras adecuadas ó nivel do alumno 

- Traballo sobre estudios que permitan solucionar dificultades técnicas concretas 
- Interpretación do repertorio individual, de repertorio con acompañamento e de 

repertorio en grupo 
- Memorización dunha parte do repertorio 

- Emprego dun sistema organizado e disciplinado á hora do estudio na casa 
 

METODOLOXIA   DIDÁCTICA: 
 

Toda-las relacionadas anteriormente para os cursos 1º - 2º - e 3º de grao elemental,  
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           CRITERIOS DE  AVALIACIÓN 
 

Avaliación continua e/ou exames coa periodicidade que consideremos oportuna. A nota final 
virá dada pola calificación dos seguintes aspectos: 

 
- Evolución técnica do alumno 

- Interese amosado polo alumno 
- Preparación das clases e estudio controlado na casa 

- Asistencia as clases, é  a superación dos exames 
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GRAO  PROFESIONAL 

               
                         CURSOS               1º - 2º - 3º - 4º - 5º e  6º 

 
OBXETIVOS: 

 
1. Desenvolvemento do hábito de autocontrol e autocrítica para manter sempre unha 

correcta posición cara ó instrumento. Imitar o modelo do profesor. 
2. Avanzar cara a unha correcta afinación e cara a un son cada vez de maior calidade. 

3. Acadar unha boa destreza dos golpes de arco xa asimilados e iniciarse en golpes 
novos. 

4. Traballar os cambios de posición ó longo de todo o diapasón. 
5. Interpretar correctamente as variacións dinámicas inherentes ó propio fraseo, 

desenrolando e exteriorizando a capacidade expresiva.  
6. Interpretar pezas en público (individualmente ou con acompañamento e en grupo) 

7. Amosar interese polas distintas manifestacións musicais do noso entorno. 
8. Traballo da memoria. 

9. Estudio concentrado e autocrítico na casa. 
 

CONTIDOS: 
 

1. Autocontrol e autocrítica na proxección do son. 
2. Emprego das distintas zonas do arco segundo o requira a propia interpretación. 

3. Traballo dos diferentes golpes de arco. 
4. Traballo dos cambios de posición, dobres cordas e a afinación en toda a extensión do 

diapasón. Comprensión da dixitación a empregar segundo a lectura no pentagrama. 
Adquisición de criterio e capacidade propia para resolver problemas técnicos 
prantexados no repertorio traballado. 

5. Coordinación dos aspectos técnicos da man dereita e da esquerda. Utilización correcta 
do arco nas distintas dinámicas e do vibrato como recurso expresivo. 

6. Repertorio de estudios e obras de diversos estilos para a interpretación individual ou 
con acompañamento e en grupo. Memorización de parte do repertorio. 

7. Interese polas manifestacións musicais do noso entorno: concertos fora do centro, 
audicións no propio conservatorio, gravacións, cursiños... 
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METODOLOXÍA   DIDÁCTICA: 

 
Método per fisarmonica a bassi sciolti volumen 2                          Alessandro  Di  Zio 

La técnica della fisarmonica classica                                              Eugenia  Marini  
Exercices Gradues pour l´accordeon. vol.II-III-IV-V.                    Alain  Abbott 

La fisarmonica de Jazz.                                                                   Peppino  Principe 
Accordeon  Progresión. Vol. 4  -   5  -  6                                         Joerg  Draeger       

Cinque  Sonate. Transc. A. Di Zio                                                   Doménico  Scarlatti  
Tre  Impresioni                                                                                 Luciano Fancelli 

Trittico  Polifónico                                                                           Emilio  Cambieri 
Sonatina  Piccola                                                                              Torbjorn  Lundquist   

Carnival de Venice                                                                           Pietro  Frosini        
Preludios y Fugas de Clave ben Temperado.                                   J.S. Bach 

Improvisación                                                                                  A. Repnikov 
Fantasía para Acordeón                                                                    F. Gurbindo 

Safari                                                                                                            “ 
 

 
 

 
 

 
CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN:  

 
Avaliación continua e/ou exames coa periodicidade que consideremos oportuna. A nota final 
virá dada pola calificación dos seguintes aspectos: 

- Evolución técnica do alumno  

- Interese amosado polo alumno 
- Preparación das clases e estudio controlado na casa 

- Asistencia a clase 
- Superación dos exames 

 
Para o último curso,(6º G.P.)  engadirase á avaliación continua, a realización dun recital co 
programa traballado durante o curso.- 
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RECITAL  FIN  DE  GRAO  PROFESIONAL.-               L. O. M. C. E. 

 
O alumno finalizará o curso coa interpretación dunha obra de cada un dos seguintes apartados 
nun recital ou dous cunha obra, como mínimo, de memoria. 
 

A. Acordeón   ( transcripcións)   M-II 
 

 La Comparsa                                              Ernesto   Lecuona 
 Moto  Perpetuo                                           N. Paganini 

 Czardas                                                       V.  Monti 
 Danza ritual del fuego                                Manuel de Falla 

• Ou obras de similar dificultade 
 

B. Acordeón   ( orixinais )           M-II / III 

 
L´Allegro  Postiglione                                   C.  Morbidelli. 

10 km al Finestrino                                        L.  Fancelli. 
Danza  di  Fantasmi                                       F.  Fugazza. 

Capriccio  op. 156                                          J.  Draeger. 

• Ou  obras de dificultade similar 
 

C. Acordeón                                  M-III 
 

Asturias                                                       Isaac    Albéniz                                                                                                                                                                                      
Invención                                                    Luís     Carro 

Meditango                                                   Piazzola/Marini   
Toccata e  fugue                                          J.S. Bach 

                         

• Ou outras obras de similares características.-  
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                                                   PROBAS DE ACCESO 
                                                       GRAO      ELEMENTAL 

 
2º CURSO 

O exercicio consistirá en interpretar 3 obras para os manuais M-1,M-II, M-III elexidas de 
entre os seguintes métodos citados a continuación ou outros de similar dificultades similares. 

   
Unha lección do método de A.  Di Zío  volume 1  (nº 10  ata  nº 30) 

Unha peza do cuaderno para acordeon de Hughes – Palmer vol.1 
Escala e arpexio (mans separadas) en DoM. – Sol M. – Fa M. 

Gavotta  del primo album del fisarmonicista.         A. Maglietta  
 

3º CURSO 
 

A proba consistirá na interpretación de 3 obras de entre as citadas a continuación, ou outras de 
similar dificultade. 

 
Unha lección do método de A. Di Zío volume 1 (nº 31 ata nº 75) 

Piccola Danza                                                        A.Maglietta. 
Allerlei                                                                   T.Lundquist 

Escala e arpexio (mans separadas) Re M. – Si bemol – Mi bemol. 
                                                          

                                                      4º CURSO 
 

 
A proba consistirá na interpretación de 3 obras  ( das citadas a continuación ),ou outras de 
similar dificultade.  
  

Unha lección do método de A. Di Zío   vol. 1  ( 76 ata nº 123) 
La Filetrice                                                        A. Maglietta 

Suite para niños nº1                                           B. Precz  
Sogno d´angeli                                                   E. Cambieri. 
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                                    GRAO   PROFESIONAL       (probas de acceso) 
                                               
                                                      

           
1º CURSO  

 
O  alumno interpretará dúas obras de cada un dos seguintes apartados, de entre as citadas a 
continuación ou de similar nivel.- 
A)  OBRAS  PARA   M  -  II 

Suite Concertante                                                        J. Draeger. 
Vals extraño                                                                F. Gurbindo. 

A man lixeira (unha peza)                                           F.Fraga.   
B) OBRAS PARA   M  -  III 

Pequeños preludios BWV 934 – 935 (tocar un)         J.S.Bach. 
Sonatina op.36 nº1                                                       M.Clementi 

Método A. Di Zío vol.2 ( nº124 ata 133) 
 

2º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 
 

O alumno interpretará dúas obras de cada un dos seguintes apartados, tendo unha delas   que 
ser interpretada  de memoria. 

 
A) OBRAS PARA M – II 

 
Burlesque                                                                     Joërg  Draeger 

A man lixeira                                                               F. Fraga 
Un giorno a Tolosa                                                      L. Fancelli 

 
B) OBRAS PARA M – III  

 
Pequeños preludios BWV 935 – 937                            J.S. Bach. 

Sonatina op.36 nº 2 – 3 – 4                                           M. Clementi. 
9 Invenciones a dos voces                                             T. Lundquist 
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3º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

 
O alumno interpretará dúas obras de cada un dos seguintes apartados, sendo unha de memoria. 

 
A) OBRAS  EN  M - II 

Danza Hindú                                                                R. Dufas 
Carnaval de Venecia                                                    P. Frosini 

Adiós Nonino                                                               A.Piazolla 
Danza Rusa                                                                  J. Torres 

 
B) OBRAS EN  M  -  III  

Kindersuite nº 1 – 2                                                     Nagayev         
Sonata in la minore nº93                                             D. Scarlatti 

Pequeña fuga BWV 953  Do M                                  J.S. Bach 
Sonatina Piccola                                                          T. Lundquist     

 
 

4º CURSO DE GRAO PROFESIONAL    
                                                                                                                                                                         

O alumno interpretará dúas obras de cada un dos seguintes apartados, sendo unha de memoria. 
 

A) OBRAS  EN   M  -  II 
Czardas                                                                     V.Monti                     

Capriccio                                                                   B.Bocossi 
Pupazzetti                                                                  L.Fancelli 

L´Allegro Postiglione                                                C.Morbidelli 
 

 
 

B)  OBRAS  EN    M  -  III 
Invenciones a dos y tres voces                                   J.S. Bach. 

Sonata en Re menor nº 366                                        D.Scarlatti. 
Marcia Italiana                                                           A.Maglietta. 

Barcarola (transc. Di Zío)                                          C.M. Weber 
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5º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

 
 

O alumno interpretará dúas obras de cada un dos seguintes apartados, (ou obras distintas de 
similar  dificultade), unha das obras a interpretar farase de  memoria. 

 
 

 
A)   OBRAS  PARA  M  -  II 

Acquarelli  Cubani                                                                                L. Fancelli. 
Obertura Festival                                                                                   J. Draeger. 

Perles de Cristal                                                                                    G. Hammel. 
Improvisation                                                                                        A. Repnikov. 

Accordion  Bounce                                                                                C. Morbidelli. 
 

    
B)  OBRAS  PARA  M  -  III 

 
Verso  L´ Est                                                                                          E. Di Carlantonio    

Sonata en Re M . Nº 424                                                                        D. Scarlatti. 
Cadenza                                                                                                  B. Precz 

Petit  Safari                                                                                             P. Busseil 
Serenade                                                                                                 A. Abbott 
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6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

 
O alumno interpretará dúas obras de cada un dos seguintes apartados, sendo unha de memoria. 

 
A)  OBRAS  EN  M  -  II 

Trittico Polifónico                                                                                 E. Cambieri 
Estudio di concerto                                                                                J. Draeger 

Festival Fantasy                                                                                     A. Volpi 
Preludio y Mazurca                                                                                A. Astier 

 
 

B)  OBRAS  EN  M  -  III 
Preludio y Fuga BWV 847                                                                     J.S. Bach     

Laetitia Parc                                                                                           P.  Busseil 
Sonatina op.36 nº6                                                                                 M. Clementi 

Invencion                                                                                                L. Carro 
Suite Bulgara                                                                                          Semionov 

 
 

 
 

 
Para cada proba de acceso aos cursos de grao profesional o alumnado aspirante deberá 
interpretar un fragmento a primeira vista,proposto polo tribunal, coas dificultades 
adecuadas ao curso correspondente.- 

 
 

 
                           

 
 

                                                                                                                                                                                                                       
 
                        


