
Examen per a l’obtenció de la Certificació de Grau Mitjà, expedida per la 
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters. Curs 2005/06 

 
Bloc Apartat Matèria 

 
Articulació 

Estudi 15 (veu 1) (� =108 mínim), Estudi 20 (veu 1) (� =112 mínim), 

Estudi 41 (veu 1) (�. =74 mínim), Estudi 45 (veu 1) (�. =142 mínim). 

 
Digitació 

Exercici 21 pàg. 136 (� =132 mínim), Exercici 3 Si m (� =72 mínim), 

Exercici 6 Si m (�. =92 mínim), Jota 2 de Tales (�. =72 mínim, copla temps lliure). 

 
 
Afinació 

�� Escales majors i menors (naturals, melòdiques i harmòniques) fins a 4 
sostinguts i 2 bemolls (memòria). 

�� Estudi 42, en Do M, Re M, La M o Sib M (veu 1). 
�� Estudi 18 (veu 1) 
�� Estudi 24 (veu 1) 

 
 
 
 
 

A 

Expressió Estudis 23 i 31 (veu 1) 
Obres amb 
acompanyament de 
piano (karaoke). 

�� Sonata en mi m de Vivaldi 
�� Chanson de Glière 

Xàquera (versió íntegra en format .pdf que es troba a la web www.lainestable.com, 
a l’apartat de “Materials”) 
La Brama; Polca de les Agulles; De Festa en Festa. 

 
 
 

B Obres amb  
acompanyament 
de tabalet com a 
mínim. Lliure (de la programació del nivell 6 de grau mitjà o similar) 

Obra tradicional de l’entorn geogràfic de l’alumne, explicant com es desenvolupa 
el seu ball i/o ritual. 
Amb el ritme de “Dansà” tocat pel tabalet, l’alumne interpretarà dues dansades i 
fandango. 

 
 

C 

 
 
Obres de memòria 

5 obres a elegir per l’alumne (este lliurarà al tribunal el llistat triat amb les 5 obres i 
interpretarà una, a elecció del tribunal). 

D Repentització L’alumne disposarà de 10 minuts per a llegir l’obra de lectura a primera vista. 
E Teoria Es plantejarà de forma oral a l’alumne alguna qüestió bàsica sobre algun concepte 

teòric (tant musical com folklòric) aparegut en els continguts del grau mitjà. 
 
�� L’alumne farà l’examen en l’ordre que trie, notificant-lo al tribunal en el moment que comence i una volta fet 

el sorteig i assignades les obres a interpretar. 
�� En els exercicis on es demana velocitat de metrònom, esta és la mínima que es demana. A velocitat mínima, 

nota mínima per a la qualificació d’APTE. 
�� L’acompanyament de tabalet i dolçaina serà obligatori i responsabilitat de l’alumne (es pot portar “karaoke”). 
�� L’alumne portarà tots els mètodes i 3 còpies de les obres a interpretar. 
�� L’alumne interpretarà un exercici a sorteig de cadascun dels apartats dels blocs A, B i C, més un exercici 

d’estos blocs elegit pel tribunal. 
�� En l’apartat d’afinació, el tribunal triarà per a interpretar una escala major i els seus relatius menors (de 

memòria), així com un fragment de l’Estudi 42 en alguna de les tonalitats assenyalades (amb partitura). 
�� Cap membre del tribunal podrà exercir com acompanyant durant la prova. 
�� Els Estudis a dues veus són de la segona edició del llibre “Estudiant la Dolçaina: Tocates i Estudis a 2 veus” 

de X. Richart (Rivera Editores). 
�� Cal pertànyer a Colla Federada, i tindre presentada la fitxa de federat/ada a la Secretaria de la Federació. En 

cas de no haver fitxa no es podrà examinar. A més caldrà presentar el DNI per a accedir a l’examen. 
�� Per a matricular-se caldrà fer un ingrés de 50 � al núm. de compte de la Federació (C.A.M. 2099 1114 37 

0040528574) fent constar nom de qui fa l’ingrés i que es per a l’examen de Grau Mitjà, abans del dia 8 de 
juny de 2006, i telefonar al tlf. 616 57 72 45 per a avisar que s’ha fet l’ingrés i indicar el nom de qui es 
matricula, colla a que pertany i núm. de telèfon. 

�� La data i hora de l’examen s’avisarà amb suficient antelació per via telefònica a cada alumne, si bé es 
convocarà durant la tercera setmana del mes de juliol (17 al 21). 

 
Muro, a 23 de Maig de 2006  


