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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 tres ou mais dias de clase sen 

xustificar,perderá o dereito de avaliación nese trimestre. 
 

- Todo o alumnado deberá dispor do instrumento adecuado a súa idade, estatura e 
corpulencia: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 .- 
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GRAO ELEMENTAL 
 

1º CURSO 
 

Obxectivos 
 

1. Coller ben o instrumento e o arco cunha posición cómoda e relaxada. 
2. Pasar o arco recto en todas as súas partes. 

3. Colocar a man esquerda dun xeito adecuado no instrumento. 
4. Avanzar cara a unha axeitada afinación e un son cada vez de maior calidade. 

5. Facer o cambio do arco correctamente en todas as súas partes e nas catro cardas do 
cello. 

6. Combinar as diferentes zonas do arco: todo o arco, metade superior e inferior. 
7. Cambiar de corda facendo correctamente o movemento do brazo dereito, respectando 

os catro planos. 
8. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan os golpes de arco practicados: detaché e 

legato. 
9. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 

10. Traballar de memoria. 
11. 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 
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2. O instrumento. A producción do son 

- O instrumento e as súas partes 
- O concepto do son correcto no violonchelo 

- Autocontrol na producción do son 
 

3. Técnica da man dereita 
- Correcta suxeición do arco 

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

- Emprego das diferentes zonas do arco 
- Cambios de corda con fluidez e suavidade en todas as partes do arco 

- Golpes de arco: detaché; legato ata catro notas 
- Combinacións das diferentes articulacións en cada intre 

- Hábito de autocontrol e autocrítica na técnica de arco 
- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio 

 
4. Técnica da man esquerda. Dixitación 

- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 
- Oído interno e a súa aplicación á afinación do violonchelo 

- 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 

 
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 
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7. Iniciación á improvisación 

- Improvisación sobre un ostinato rítmico empregando notas da escala 
pentatónica (con arco ou pizz.) 

 
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 de estudio na casa .- 
 

RECURSOS: 
                       Método de iniciación al. Vcello. Vº 1-5-6.                           D.MOTATU. 
  
                       18 Golpes de arco:legato,staccatto,detaché discontínuo.-     D.MOTATU. 

                        Método do xove v.cellista.1ª parte.                                       R.FEUILLARD  
                        El violoncello bien afinado. OLIVER-FRANCO 

    Suzuki cello school. Vº 1                                                      S.SUZUKI 
                       113 Estudios Vº 1 nº 1-2-3-4-5-6.-                                       J.DOTZAUER 
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2° CURSO 

 
Obxectivos 

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

2. Pasar o arco recto en todas as súas partes. 
3. Colocar a man esquerda dun xeito adecuado no instrumento. 

4. Avanzar cara a unha axeitada afinación e un son cada vez de maior calidade. 
5. Facer o cambio do arco correctamente en todas as súas partes e nas catro cordas do 

cello. 
6. Combinar as diferentes zonas do arco: todo o arco, metade superior e inferior. 

7. Cambiar de corda facendo correctamente o movemento do brazo dereito, respectando 
os catro planos.  

8. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan os golpes de arco practicados: detaché, 
martellé, spiccato e legato. 

9. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 
10. Traballar de memoria. 

11. Aprender a estudiar na casa. 
12. Traballar diferentes posicións (1ª a 4ª) 

13. Tocar dobres cordas cunha delas ó aire 
 

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 conecto no violonchelo 
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- Autocontrol na producción do son 

 
3. Técnica da man dereita 

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

- Os cambios do arco 
- Emprego das diferentes zonas do arco 

- Cambios de corda con fluidez e suavidade en todas as partes do arco 
- Golpes de arco: detaché, martellé, spiccato e legato ata catro notas 

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

- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio 
- Dobres cordas sinxelas 

 
4.  Técnica da man esquerda. Dixitación 

- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 
- Oído interno e a súa aplicación á afinación do violonchelo 

- 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 
- Posicións: ata cuarta posición 

 
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 (con arco ou pizz.) 
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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 
 

 
  RECURSOS: 

 
 

    Método de iniciación al. V.cello                                                            D.MOTATU 
   18 Golpes de arco                                                                                   D.MOTATU 

   Suzuki cello school   vol.2                                                                      S.SUZUKI 
 113 Estudios Vº1                                                                                    J.F.DOTZAUER 

   Método do xove v.cellista                                                                       R.L.FEUILLARD 
   40 Estudios Op..31  Vº1                                                                          S. LEE 
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3° CURSO 

 
Obxectivos 

 
1. Coller be o instrumento e o arco cu posición cómoda e relaxada. 

2. Pasar o arco recto en todas as súas partes. 
3. Colocar a man esquerda dun xeito adecuado no instrumento. 

4. Avanzar cara a unha axeitada afinación e un son cada vez de maior calidade. 
5. Facer o cambio do arco correctamente en todas as súas partes e nas catro cordas do 

cello. 
6. Combinar as diferentes zonas do arco: todo o arco, metade superior e inferior. 

7. Cambiar de corda facendo correctamente o movemento do brazo dereito, respectando 
os catro planos. - 

8. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan os golpes de arco practicados: detaché, 
marttellé, spiccato e legato. 

9. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 
10. Traballar de memoria. 

11. Aprender a estudiar na casa. 
12. Traballar diferentes posicións (1ª a 6ª) 

13. Tocar dobres cordas sinxelas 
 

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 
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2. O instrumento. A producción do son 

- O concepto do son correcto no violonchelo 
- Autocontrol na producción do son 

 
3. Técnica da man dereita 

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

- Os cambios do arco 
- Emprego das diferentes zonas do arco 

- Cambios de corda con fluidez e suavidade en todas as partes do arco 
- Golpes de arco: detaché, martellé, spiccato e legato ata oito notas e iniciación 

ó staccato 
- Combinacións das diferentes articulacións en cada intre 

- Hábito de autocontrol e autocrítica na técnica de arco 
- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio 

- Dobres cordas sinxelas 
 

4. Técnica da man esquerda. Dixitación 
- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 

- Oído interno e a súa aplicación á afinaci6n do violonchelo 
- Movemento correcto dos dedos evitando desprazamentos innecesarios 

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

dereita 
- Iniciación ó vibrato 

- Posicións: ata sexta posición 
 

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 
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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 
 

 
 RECURSOS: 

 
 

     Método de iniciación  Vº 4-6-7                                                 D. MOTATU 
     18 Golpes de arco                                                                              “ 

     Suzuki cello school    vol. 3                                                                 S. SUZUKI 
    113 Estudios                                                                                J. DOTZAUER 

     O   v.cello ben afinado                                                                OLIVER-FRANCO 
    Método do xove v.cellista                                                           R.L.FEUILLARD 

 40 Estudos  Op.31                                                                       S. LEE 
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4° CURSO 

 
Obxectivos 

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

2. Pasar o arco recto en todas as súas partes. 
3. Colocar a man esquerda dun xeito adecuado no instrumento. 

4. Avanzar cara a unha axeitada afinación e un son cada vez de maior calidade. 
5. Facer o cambio do arco correctamente en todas as súas partes e nas catro cordas 

6. Combinar as diferentes zonas do arco 
7. Cambiar de corda facendo correctamente o movemento do brazo dereito, respectando 

os catro planos. 
8. Tocar pezas ou estudios nos que aparezan os golpes de arco practicados 

9. Tocar en público o máximo posible ó longo do curso. 
10. Traballar a memoria. - 

11. Aprender a estudiar na casa. 
12. Traballar diferentes posicións (1ª a 7ª) 

13. Tocar dobres cordas sinxelas 
14. Iniciación ó polgar 

15. Aprender a clave de do en cuarta 
 

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 do son correcto no violonchelo 

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

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

- Os cambios do arco 
- Emprego das diferentes zonas do arco 

- Cambios de corda con fluidez e suavidade en tódalas partes do arco 
- Golpes de arco: detaché, martellé, spiccato e legato ata oito notas e iniciación 

ó staccato 
- Combinacións das diferentes articulacións en cada intre 

- Hábito de autocontrol e autocrítica na técnica de arco 
- Traballo sobre patróns rítmicos e aplicación posterior ó repertorio 

- Dobres cordas 
 

4. Técnica da man esquerda. Dixitación 
- Posición dos dedos e da man sobre o instrumento 

- Oído interno e a súa aplicación á afinación do violonchelo 
- Movemento correcto dos dedos evitando desprazamentos innecesarios 

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

dereita 
- Vibrato 

- Traballo dos armónicos naturais 
- Posicións: ata sexta posición e iniciación ó polgar 

 
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 
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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 
 

 
 

RECURSOS: 
 

 
Estudios vol.1                                                                            S. LEE 

18 Golpes de arco                                                                      D. MOTATU 
Suzuki cello school  Vº 4                                                           S. SUZUKI 

Método do xove v.cellista                                                         R.L.FEUILLARD 
O v.cello ben afinado                                                                 OLIVER-FRANCO 

113 Estudos  Vº 1                                                                      J. DOTZAUER 
Escalas e arpexios                                                                      J. LOEB 

Sevcik  Op. 2                                                                              SEVCIK  
                                                                                                       

 
                          Criterios e procedementos de avaliación do grao elemental 

 
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 
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GRAO PROFESIONAL 

 
Obxectivos 

 
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. Emprego do vibrato como 
recurso expresivo. 

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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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 terceiro ciclo engadirase á avaliación continua, a realización dun recital co programa 
traballado no curso.- 
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RECITAL FIN DE GRAO PROFESIONAL  L. O. 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. Cello solo 
 

J. S. Bach:  Suites n° I, II ou III  (3 movs.) 
Reger:   Suites n° I, II ou III  (1mov.) 

W. Lutoslawski: Pieza Sacher 
Henze:   Serenade 

P. Hindemith:  Sonata n° 3, op. 25 para cello solo 
G. Ligeti:  Sonata cello solo 

O. Crumb:  Sonata cello solo 
Jolivet:   3 suites 

 
B. Concertos 

 
1. Haydn:  Concerto n°1 en Do M Hob. V11b:1 

L. Boccherini:  Concerto n° 9 en Si b M 
E. Elgar:  Concerto en Mi m, op. 85 

E. Lalo:  Concerto en Re m 
D. Kabalevski: Concerto n° 1, op. 49 

C. Saint-Saéns: Concerto n° 1 en La ni, op. 33 
 

C. Sonatas 
 

E. Grieg:   Sonata (1 mov.) 
R. Schumann:  5 pezas populares (3 movs.) 

Francouer:   Sonata en Mi M (2 movs.) 
L. Beethoven:  Sonatas n° 1 en Fa M e n° 2 en Sol m, op. 5 (1° e 2° movs,) 

D. Shostakovich:  Sonata op. 40 (1° e 2° movs.) 
J. Brahms:  Sonata n° 1, op. 38 en Mi m (1° mov.) 

S. Prokofiev:  Sonata op. 119 (2 mov.) 
Bartok:  Danzas folk (enteiro) 
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D. Pezas ou variacións 
 

A. Ginastera:  Pampeana n° 2, op. 20 
P. Hindemith:  3 pezas, op. 8 

Jolivet:   Suite en concert (1° mov. “Improvisación”) 
Boulanger:  3 pezas 

K. M. v. Weber: Adagio e rondó / Variacións para cello e orquestra 
Vitali:   Ciaccona 

C. Fauré:  Papillon 
Popper:  Rapsodia húngara / Tarantella 

Martinu:  Variacións eslovacas 
Davidoff:  La fountain 

Goens:   Tarantella 
Lidström:  Tango 

Senaillé:  Allegro spiritoso 
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PROBAS DE ACCESO A GRAO ELEMENTAL L 

 
 

2º CURSO 
 

SUZUKI   Vol. 2  (unha peza)  nº 4 – 6 - 9 
S. LEE    40 estudios fáciles Vº.1 nº 7 -10 - 18 

KABALEVSKY  Álbum de pezas .   Unha a elexir. 
 

 
3º CURSO 

 
SUZUKI   Vol. 3  ( unha peza) nº 3 – 4 - 5 

KABALEVSKY  Álbum de pezas       Unha a elexir 
DOTZAUER   113 estudios, vol.1   nº 10 – 14 – 15  

FEUILLARD                         Método do xove v.cellista. Unha peza.- 
 

 
4º CURSO 

 
SEVCIK   Ejercicios. Op. 1            nº 5 

DOTZAUER   Op.. 47, vol. 1                nº 19 – 20 - 22   
MARCELLO   6 sonatas  (dous movementos dunha sonata) 

BACH.   1ª suite.-  ( un movemento) 
FEUILLARD                         Método do xove v.cellista. 2ª parte (unha peza) 

 
 

 
O alumno/a deberá interpretar dúas obras das nomeadas, o outras de nivel similar, para cada 
un dos cursos citados.-   
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             PROBAS DE ACCESO DOS CURSOS DE GRAO PROFESIONAL. 

 
1º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

 
O alumno interpretará unha obra de cada un dos  apartados, sendo unha delas en clave de Do 
en cuarta e outra ou a mesma de memoria. 
 

A) SONATA OU CONCERTO 
B. MARCELLO: Seis sonatas para cello e continuo (I e II mov.) 

A. VIVALDI Seis sonatas para cello e continuo (I e II mov.) 
J.B. BREVAL: Sonata en Do M (enteira) / Concertino en fa M (I mov.) 

B. ROMBERG : Sonatas (I mov.) 
 

B) ESTUDIO OU PEZA DE DIFICULTADE TÉCNICA 
J. SCHENCK: Gavotte 

P.J. GOSSEC: Gavotte (escrita en clave de Do) 
D. POPPER: Gavotte 

S. LEE: 40 estudios melódicos op.3l, vol. 1: núms. 8, 11, 12, 14, 17 e 18 
J.F. DOTZAUER: 113 estudios, vol I: núms. 13, 14, 17, 20 e 21. / vol II núm. 50 

 
C) PEZA CANTABILE 

C. SAINT-SAENS: O cisne 
MASSENET: Elexía 

CAIX D’HERVELOIS : Air Gai 
E. MENDELSSOHN: Chant de printemps 

J.P. RAMEAU: Menuet 
D. POPPER: Berceuse / Lied / Begeguny / Memoire 
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2º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 
 

O alumno interpretará unha obra de cada un dos seguintes apartados, tendo unha delas o 
emprego do polgar e outra ou a mesma de memoria. 

 
A) SONATA OU CONCERTINO 

B. MARCELLO: Seis sonatas para cello e continuo (enteira) 
A. VIVALDI : Sonatas para cello e continuo (enteira) 

E. ROMBERG: Sonata n°III 
J.B. BREVAL : Concerto n°2 en Re M (I mov.) 

J. KLENGEL: Concertino n°3 en La m (I mov.) 
 

B) ESTUDIO OU PEZA DE DIFICULTADE TÉCNICA 
D. POPPER: Menuetto op.65 n°2 

SQUIRE: Tarantela 
DVORAK: Humoresca 

S. LEE : 40 estudios melódicos op.31 vol. 1: núms. 13, 16, 19 e 21 
J.F. DOTZAUER: 113 estudios, vol. I: núm. 32 / vol. II: núms. 35 e 41 

J. DUPORT : Estudio n. 19 
SAINT-SAENS: Allegro Apassionato.- 

 
C) UNHA PEZA CANTABILE 

E. MENDELSSOHN: Romanza sen palabras en Re M op. 119 
G. FAURÉ: Siciliana 

G. FAURÉ : Berceuse 
D. POPPER: “To the memory of my parents”, op.64 n.1 

 
3º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

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

 
A) J.S. BACH 

Suite 1 en Sol M: Preludio e outro movemento 
Suite 3 en Do M: Preludio e outro movemento 
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B) PEZA OU ESTUDIO  
G. FAURÉ: Elexía, op.24 

G. FAURÉ: Après un réve 
C. SAINT-SAENS: Allegro appasionato, op. 43 

L. BOCCHERINI: Rondo 
A GLAZUNOV:  Canto do menestrel, op. 71 

A. GLAZUNOV: Serenata 
J.P. DUPORT: Estudios núms. 2, 4, 6, 11 e 13 

D. POPPER: Estudios núms. 5, 6 e 19 
 

 
C) SONATA OU CONCERTO 

G. SAMMARTINI: Sonata en Sol M (dous movementos a elixir) 
GOLTERMANN: Concerto n°4 (I mov.) / Concerto n°5 (I mov.) 

B. ROMBERG: Concertino (I mov.) 
            “             Sonatas nº 1 – 2 – 3 ( unha a elexir enteira) 

 
 

4º CURSO DE GRAO PROFESIONAL                                                                                           
O alumno interpretará unha obra de cada un dos seguintes apartados, sendo unha de memoria. 

 
A) J.S. BACH 

Suite I en Sol M: Preludio e dous movementos 
Suite 3 en Do M:     “                       “ 

 
B) PEZA OU ESTUDIO 

J.P. DUPORT: 21 estudios: núms. 1, 10 e 20 
D. POPPER: 40 estudios: núms. 3, 7, 16, 18, 21 e 34 

FRANCHOMME: 12 estudios: núms. 2, 3 e 7 
G. FAURÉ: Elexía, op.24 

D. POPPER: Tarantella 
C. SAINT-SAENS: Allegro appasionato, op.43 
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C) SONATA OU CONCERTO 

L. BOCCHERINI: Concerto en Sol M (I e II mov.) 
J.B. BREVAL:  Sonata n°5 en Sol M (dous movementos a elixir) 

B. ROMBERG: Concertino (I e II mov.) 
GOLTERMANN : Concerto n°4 (I e II mov.) / Concerto n°5 (I e II mov.) 

 
5º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

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

A) J.S. BACH 
Suite II en Re m: Preludio e Sarabande 

Suite III en Do M: Preludio e Sarabande 
B) PEZA OU ESTUDIO 

D. POPPER: Tarantella  
M. BRUCH : Kol Nidrei, op.47 

A. DVORAK : Silent woods 
D. POPPER: Estudios: núms. 12, 15, 22, 27 e 29 

J. SERVAIS: Estudio n. 2 
A. PIATTI: Capricho n. 1 

 
C) SONATA OU CONCERTO 

GOLTERMANN : Concerto n°1 en La m (I mov.) 
J.C. BACH.: Concerto en Do m (enteiro) 

B. ROMBERG : Concerto n. 2 (I mov.) 
L. BOCCHERINI: Sonatas (dous movementos a elixir) 

L. BOCCHERINI: Concerto en Sol M (enteiro) 
J.B. BREVAL : Sonata n° 5 en Sol M (enteira) 

SAINT – SAENS: Concerto en La m. 
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6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

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

A) J.S. BACH 
Suite II en Re m: Preludio e Sarabande 

Suite III en Do M: Preludio e Sarabande 
 

B) PEZA OU ESTUDIO 
D. POPPER: Papillón 

D. POPPER: Mazurka n.3, op. 11 
G. FAURÉ: Papillón 

G. CASSADÓ:  Requiebros 
M. BRUCH: Kol Nidrei, op.47 

D. POPPER: 40 estudios, op. núms. 9, 13, 17 e 40 
A. PIATTI : 12 caprichos: n. 2 

J. SERVAIS : 6 caprichos: núms. 2 e 3 
 

 
 

 
 

 
C) SONATA OU CONCERTO 

J.HAYDN: Concerto en Do M, Hob.VII:1 (I e II movs.) 
E. ELGAR : Concerto en Mi m, op.85 (III e IV movs.) 

B. ROMBERG : Concerto n. 4 en Mi m. (I mov.) 
K. DAVIDOV: Concerto n. 1 en Si m (I mov.) 

L. BOCCHERINI: Sonatas (dous movementos a elixir) 
J. BRAHMS :  Sonata nº 1  en Mi m. 

 
 

 
O alumno/a  poderá elexir de entre estas obras ou, outras de similar dificultade. 

Para as obras con acompañamento de piano, o alumno/a   presentarase con pianista 
acompañante.- 
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