
BASES PER A L´ACCÉS A 1r CURS
D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

DE DANSA CLÀSSICA
(CURS 2021-22)

1. REQUISITS I CONDICIONS

1.1 REQUISITS PER ACCEDIR A 1r d’E.P. DE DANSA CLÀSSICA

1. Els requisits per accedir a 1r d’EP de Dansa Clàssica al CEIF són:
a. Formalitzar la inscripció a la prova d’accés en el període establert (entre el 12

i 30 d’abril de 2021) i haver abonat les taxes corresponents.

b. Haver complit les següents edats abans del 31 de desembre de 2021:
■ 1r curs d’EP: 12 anys

Excepcionalment, es pot permetre prendre part a la prova específica d’accés als/a
les alumnes menors de l’edat indicada que superin una “prova específica de
maduresa personal i aptituds artístiques excepcionals” realitzada per un
tribunal format pel director o cap d’estudis, professor/a del centre, un/a
representant del departament d’inspecció educativa, un/a representant del servei
d’orientació educativa i un/a representant del servei d’aprenentatge permanent. En
tot cas, tindran preferència per a ocupar una plaça, els/les alumnes amb l’edat
idònia establerta per a cada curs. Només en cas de quedar places vacants, tindran
opció a plaça la resta d’aspirants aprovats.

c. Superar la prova d’accés específica per a 1r curs dels Ensenyaments
Professionals de Dansa Clàssica.

d. Formalitzar la inscripció al PEI (Programa d’Ensenyaments Integrats)
conforme al procediment que estableixi la Conselleria, per cursar
ensenyaments d’ESO i Batxillerat conjuntament amb els ensenyaments
professionals de Dansa a l’IES Sa Colomina (únicament aspirants que cursen
estudis de règim general).
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2. La superació de la prova d’accés faculta exclusivament per a poder matricular-se
si s’obté plaça vacant.

3. En tots els casos, els aspirants hauran d’acreditar la seva identitat davant el
tribunal amb el DNI o altre document oficial.

4. Les proves d’accés als Ensenyaments Professionals es duran a terme entre l’11 i
el 22 de Juny de 2021, segons el calendari que publicat per la Conselleria
d’Educació i Formació Professional.

5. Les proves d’accés podran ser enregistrades en vídeo (a les proves de Dansa
Clàssica) i en àudio (a les proves de Música) per part del tribunal, amb la finalitat
de ser consultades en cas necessari.

6. Només es pot fer la prova d’accés a un sol grau (E.Elementals o 1r
E.Professionals).

7. Quan una persona vulgui cursar una altra especialitat ha de realitzar la seva prova
d’accés corresponent (només possible altra especialitat de Música).

8. Respectar les mesures de prevenció, protecció i d’higiene relatives al Pla de
Contingència del CEIF.

9. La inscripció a les proves d’accés suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS

2.1 RELACIÓ DE LES ASSIGNATURES: PROVES D’ACCÉS A 1r
D’E. PROFESSIONALS DE DANSA CLÀSSICA

ESPECIALITAT 1r curs

1r EP
DANSA
CLÀSSICA

Música

Dansa Clàssica
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2.2 OBJECTIU I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LA PROVA
D’ACCÉS

L'objectiu de la prova és poder comprovar que les/els aspirants posseeixen els
coneixements tècnics i artístics, tant teòrics i com pràctics, per a cursar, amb
aprofitament, els ensenyaments professionals corresponents.

La realització de la prova és obligatòria per a tots els aspirants, tant si prèviament han
superat els ensenyaments elementals de dansa com per aquells que no els hagin
cursat o superat.

Per poder superar la prova d’accés és necessari superar totes les proves de les
diferents assignatures amb una qualificació mínima de 5. Els resultats es qualifiquen
numèricament de 0 a 10 amb un decimal com a màxim. Per calcular la nota final de la
prova, s’aplicarà una mitjana ponderada, sempre que s’hagi obtingut un 5 com a mínim
a les dues parts, entre:

PROVA
DANSA CLÀSSICA

PROVA DE MÚSICA

60% 40%
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3. PROVA D’ACCÉS DANSA CLÀSSICA

3.1 OBJECTIUS
a) Aplicar la sensibilitat corporal per a l’obtenció d’una qualitat de moviment i d’una
interpretació rica en expressivitat.

b) Adoptar una correcta col·locació del cos que permeti una base tècnica sòlida.

c) Coordinar els moviments de les cames, el tors, el cap i els braços, entenent
aquestes parts com a elements d’un conjunt únic en la interpretació.

d) Realitzar correctament els exercicis de la barra i de la seva aplicació al centre.

e) Mostrar la força i l’elasticitat necessària per al salt en les seves diferents fases:
impuls, fixació i caiguda, així com en la iniciació de la bateria.

f) Mostrar sentit de l’equilibri com a preparació a la tècnica del gir.

g) Comprendre la importància d’una utilització adequada de l’espai.

h) Ser conscient de la importància de la respiració en l’execució d’exercicis i en la
interpretació de la dansa.

i) Realitzar amb sentit rítmic i musicalitat l’execució de tots els moviments que
configuren la dansa.

j) Conèixer la terminologia pròpia del llenguatge de la dansa acadèmica i la seva
aplicació descriptiva de passos, les combinacions entre ells o balls.

k) Utilitzar la percepció visual per aprendre a primera vista i de memòria un pas, un
exercici o un conjunt d’aquests.
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3.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

1. Realització en petits grups d’una classe de dansa clàssica
(aproximàdament 1h)

- Exercicis a la barra proposats pel tribunal (aproximàdament 30 min.)
- Exercicis al centre (aproximàdament 30 min.)

2. Realització individual d’una improvisació (aproximàdament 20
min.)

3. Realització en petits grups d’exercicis específics de puntes
(aproximàdament 10 min.) *(només dones)
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3.2 CONTINGUTS
3.2.1. Exercicis a la barra
Realitzar els exercicis que composen la barra d’una classe de ballet, que el tribunal
marqui, empleant el temps musical exigit en aquest nivell i la coordinació de les cames
amb els braços i cap.

○ Demi plié i grand plié en totes les posicions combinats amb port de bras i
equilibris.

○ Battement tendu en totes les direccions, combinats amb plié i sense plié.
○ Battement tendu Jeté en totes les direccions, combinats amb pointés i cloche.
○ Rond de jambe a terre en dehors i en dedans, demi-rond de jambe a 45º,

equilibri en passé en relevé.
○ Battement fondu.
○ Battement frappé simples i dobles en croix a dos temps.
○ Adagi. Développé devant, second i derrière, port de bras i promenade en

passé en dehors i en dedans (½).
○ Grand battement en croix.
○ Grand étirage.

3.2.2. Exercicis al centre
Realitzar al centre els exercicis de centre que el tribunal marqui, empleant el temps
musical, la coordinació, l’espai i les direccions:

○ Battement tendu, Battement tendu amb plie combinats amb temps liés, tombés
o chassés, en totes les  direccions espacials croisé, effacé  i en face.

○ Es demanaràn tots els arabesques. El quart arabesque sense épaulement.
○ Développé en totes les direccions, promenade en passé, amb port de bras i

diferents posicions  à tèrre.
○ Exercici de preparació a la pirouette desde la quarta posició en dehors.

Realitzar, seguint les indicacions del tribunal, petits exercicis de salts al centre:

○ Temps levés sobre els dos peus (1ª, 2ª, 4ª y soubresaut)
○ Changement de pied
○ Èchappè a 2ª i 4ª
○ Glissade à la second (canviant i sense canviar el peu)
○ Assemblé a la second
○ Passos d’ enllaç: pas de vals a la second, tombé, pas de bourré, etc.

*Exercicis específics de Bateria per a aspirants homes:

○ Échappé Battu
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3.2.2. Improvisació individual
Improvisació lliure a partir d’un tema proposat o d’una acció (per exemple: ballar com
si fossis o imitant un animal o com si haguessis de pressionar o introduir-te dins
l’aire…) sobre un fragment musical d’una duració de 4 frases i de 8 temps musicals
que el professor/a pianista acompanyant mostra prèviament a l’aspirant..

3.2.3. Exercicis específics de la tècnica de puntes
Es marcaràn exercicis de relevés sobre els dos peus front a la barra:

○ Relevés en primera i segona posició
○ Sou-sous.
○ Échappés en segona posició en face i échappé.
○ Inici al Pas de Bourré suivi sur le place, sense desplaçament.

*Exercicis específics de la tècnica de puntes només per a aspirants dones.

3.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ

3.3.1. Criteris d’avaluació dels exercicis a la barra

○ Conèixer i reconèixer els passos bàsics, entenent el seu vocabulari.
○ Comprovar la correcta col·locació del cos per a l’obtenció de una base tècnica

sólida: suport correcte del peu, alineació dels genolls, subjecció del tors,
alineació i elevació dels malucs, possibilitat per treballar el en dehors,
col·locació de les espatlles planes, allargament de l’esquena i del coll…

○ Demostrar coordinació de cames, braços i cap.
○ Mostrar aptituds físiques dels aspirants a tots els exercicis: alineació corporal,

amplitud articular, flexibilitat, força, coordinació, resistència, alineació de les
cames, proporcions harmòniques…

○ Mostrar capacitat memorística i de musicalitat.

3.3.2. Criteris d’avaluació dels exercicis de centre

○ Mostrar consciència del seu eix d’equilibri i de les direccions a l'espai, la seva
coordinació durant la realització dels passos i moviments demanats pel
Tribunal.

○ Demostrar control i la subjecció de les posicions, l'expressió artística, la
interpretació i la sensibilitat musical en el moviment.

○ Mostrar capacitat memorística.
○ Presentar coordinació de braços, cames i moviment del cap necessaris per al

treball del gir i el control de l’equilibri de tot el cos en un moviment lligat i
continuat
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○ Mostrar capacitat d’estirament i la força del peu i turmell, el control i la subjecció
del demi-plié, per a l’inici i sortida i també per a la recepció o caiguda en el salt,
la subjecció del tors i l’elevació dels malucs en el salt.

○ Mostrar el grau de domini de l’inici a la tècnica de la petita bateria (només
homes).

3.3.3. Criteris d’avaluació d’Improvisació

○ Observar les qualitats creatives i artístiques necessàries per a l’estètica de la
dansa, com ara, la personalitat, sensibilitat, harmonia, elegància en el
moviment, la musicalitat, imaginació i creativitat i la capacitat de comunicació
amb el públic.

3.3.4. Criteris d’avaluació d’exercicis de puntes

○ Demostrar desenvolupamet de la força i articulació dels peus per a la pujada i
davallada amb les sabates de puntes i la seva correcta aplicació tècnica.

3.4 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

● Els exercicis de la barra conformaran un 50% de la nota.
● Els exercicis de centre conformaran un 40% (dones) i 45% (homes) de la nota.

○ Exercicis d’adagi i gir 20%
○ Salts 20% (dones) i 25% (homes afegint bateria)

● La improvisació conformarà un 5 % de la nota.
● Els exercicis de puntes conformaran un 5% de la nota (només dones)
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3.5 RÚBRIQUES DE QUALIFICACIÓ

<5 No presenta suficient treball i resultat tècnic. Descuida sovint la posició de
l’esquena, pelvis i/o la dels peus. Mostra tensió i/o rigidesa als braços. Presenta
dificultats tècniques que afecten a l'aparició de problemes freqüents com: manca
de treball en dehors, incorrecte col.locació de la pelvis, incorrecte arrossegament
dels peus, incorrecte col.locació i coordinació dels braços, baixa qualitat del
moviment, poca elevació al salts, no puja correctament a la punta. Presenta
aturades i / o errades per falta de memorització dels exercicis marcats. No aplica
correccions. No és capaç de seguir el tempo marcat. Presenta poca expressivitat.
Assisteix inadequadament vestit/da o pentinat/da (no porta el material necessari).
No presenta suficients aptituds físiques i/o artístiques necessàries per a cursar
EEPP.

5-6 Presenta suficient treball i resultat. Presenta una tècnica que li permet realitzar els
exercicis marcats (a la barra centre i puntes) amb suficiència, col.locació
adequada de l’esquena, la pelvis i els peus. Mostra una adequada col.locació dels
braços en general. És capaç de memoritzar suficientment la majoria dels exercicis
i segueix el tempo marcat correctament. Mostra certa capacitat de coordinació i
expressivitat. Mostra interès, atenció i disciplina, tracta d’ aplicar les correccions.
Presenta suficients aptituds físiques i/o artístiques necessàries per a cursar EEPP.

7-8 Presenta bon treball i resultat. Mostra correcció respecte de la posició de
l’esquena, pelvis, braços, i peus cosa que li permet mantenir un grau notable de
relaxació i fluïdesa del moviment durant la realització dels exercicis marcats (a la
barra al centre i a la tècnica de puntes). Presenta una qualitat de moviment i
expressivitat notables durant la realització dels exercicis. És capaç d’aprendre de
memòria els exercicis, aplica les correccions. Segueix el temps musical marcat i
és expressiva. Presenta notables aptituds físiques i/o artístiques necessàries per
a cursar EEPP

9-10 Presenta un òptim treball i resultat. Mostra una òptima presa de consciència
corporal i de col.locació general cosa que li permet realitzar els exercicis
demanats de forma relaxada i amb naturalitat i amb una excelent qualitat de
moviment (ala barra centre i puntes). Presenta una òptima tècnica i precisió en els
exercicis executats, bona coordinació i un elevat sentit rítmic i musical. Realitza
sense cap dificultat memorística els exercicis marcats al moment, aplica les
correccions sempre fins i tot és capaç d’autocorregir-se. Quan balla mostra una
elevada expressivitat. Presenta excel·lents aptituds físiques i/o artístiques
necessàries per a cursar EEPP.

4. PROVA D’ACCÉS MÚSICA

Bases Proves d’accés Dansa Clàssica Ensenyaments Professionals Curs 2021//22
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”



4.1 OBJECTIUS
a) Demostrar la coordinació corporal necessària per a la correcta comprensió i
interpretació rítmica, utilitzant les destreses d’associació i dissociació corresponents.

b) Demostrar que s'han assolit els coneixements rítmics, teòrics, auditius i d’entonació
necessaris per cursar estudis professionals.

c) Utilitzar una correcta emissió de la veu, prenent el cant com a una activitat
fonamental.

d) Relacionar els coneixements teòrics amb els coneixements pràctics.

e) Utilitzar l'oïda interna per a relacionar l'audició amb els seus coneixements teòrics.

f) Relacionar les qualitats del so amb les seves possibilitats expressives a través del
moviment.

4.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Aquesta prova constarà de 5 apartats: lectura rítmica, entonació, teoria, polirítmia i
audició.

Les proves de les parts pràctiques (lectura rítmica, entonació i polirítmia) es realitzaran
individualment. Per a la preparació de la lectura rítmica i la polirítmia l’aspirant
disposarà de 10 minuts en clausura, 5 minuts per prova. La realització de la prova
d’entonació es durà a terme a l’aula directament. A les proves escrites (Teoria i
Audició) l'aspirant portarà el material necessari d'escriptura (llapis, goma i bolígraf) i es
lliurarà tota la prova passat a net amb bolígraf. Aquestes parts escrites es realitzaran
en grup.

1. Lectura rítmica:
- Preparació de la prova de lectura rítmica: l'aspirant disposarà de 5

minuts en clausura.
- Execució d’un fragment de 8 compassos. L’aspirant haurà de portar el

compàs amb el braç i dir el nom de les notes.

2. Entonació:
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- Entonació d’una escala major (Ascendentment i descendentment).
L’aspirant haurà de dir el nom de les notes de l’escala.

- Imitació entonada d’una melodia senzilla proposada pel tribunal.

3. Teoria
- Indicar la situació dels tons i semitons d’una escala Major.
- Escriure les pulsacions i les línies divisòries a un fragment musical.
- Clasificar numèricament intervals i indicar el nombre de tons i semitons que

hi ha entre les dues notes que formen l’interval. Especificar si són
ascendents o descendents.

- Indicar la duració de diferents combinacions rítmiques
- Indicar les unitats de tempo i unitats de compàs dels compassos de 2/4, 3/4,

4/4

4. Polirítmia
- Preparació de la prova de Polirítmia: l'aspirant disposarà de 5 minuts

en clausura.
- Execució d’un fragment de màxim 8 compassos. L’aspirant haurà

d’interpretar-lo amb les dos mans o amb el peu i la mà.

5. Audició
- Escolta completa d’un fragment musical de 8 compassos durant 4

vegades.
- Identicació escrita de:

- Compás binari o ternari
- Tempo aproximat (Adagio, Andante, Allegro o Presto)
- Final conclusiu o suspensiu

4.2 CONTINGUTS
4.2.1. Lectura Rítmica

○ Lectura a primera vista
○ Fragment musical en Clau de Sol
○ Canvi de compàs (2/4, 3/4, 4/4)
○ Marcatge del dibuix del compàs
○ Fórmules rítmiques següents:
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4.2.2. Entonació
○ Emissió vocal a través del cant
○ Escales majors.
○ Imitació melòdica entonada.

4.2.3. Teoria
○ Tons i semitons
○ Escales majors
○ Pols i accents
○ Compassos binaris i ternaris
○ Classificació d’intervals
○ Fòrmules rítmiques

4.2.4. Polirítmia

○ Lectura a vista
○ Utilització del cos com a instrument de percussió
○ Fórmules rítmiques següents:

4.2.5. Audició

○ Reconeixement de compassos, tempos i finals.
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4.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ

○ Imitar i reproduir estructures melòdiques i rítmiques breus amb la veu i amb la
percussió corporal. Aquest criteri pretén comprovar el grau de memòria i la
capacitat de reproduir amb fidelitat el missatge rebut tant en els seus aspectes
sonors com en la seva realització motriu.

○ Interpretar vocalment i rítmicament peces escrites en grafies senzilles. Aquest
criteri pretén comprovar la capacitat de relacionar els paràmetres espai-temps
comuns al discurs sonor amb la seva representació gràfica.

○ Reconèixer auditivament i percudir el pols d’una obra o fragment. Amb aquest
criteri es pretén constatar la percepció del pols com a referència bàsica per a
l’execució rítmica.

○ Reconèixer i identificar l’accent periòdic d’una obra o fragment. Aquest criteri
pretén comprovar la percepció correcta de l’accent periòdic, la base del
compàs, reconeixent el caràcter binari, ternari o quaternari del compàs i el
caràcter binari o ternari de cada pols.

○ Mantenir el pols durant períodes breus de silenci. Aquest criteri pretén
aconseguir una correcta interiorització del pols que permeti una adequada
execució individual o col·lectiva.

○ Identificar auditivament i interpretar canvis senzills de compàs. Amb aquest
criteri s’intenta verificar la capacitat de percepció auditiva i de realització
pràctica de canvis de compàs d’unitat igual o diferent.

○ Entonar una melodia o una cançó tonal. Aquest criteri pretén comprovar la
capacitat de l’alumnat per aplicar les seves tècniques d’entonació i d’afinació a
un fragment tonal.

○ Reproduir escales a partir de diferents altures. Aquest criteri pretén comprovar
la destresa de l’alumnat per reproduir un mateix fet melòdic des de qualsevol
so, mantenint correctament l’interval del model.

○ Descriure posteriorment a una audició els trets característics de les obres
escoltades o interpretades. Aquest criteri pretén constatar la capacitat de
l’alumnat per percebre aspectes diferents: rítmics, melòdics, formals,
seleccionant prèviament els aspectes que han de ser identificats, o bé deixant
lliurement que identifiquin els aspectes que els resultin més notoris.
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3.4 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
S’evaluarà als alumnes en cinc apartats:

1. Lectura rítmica: conformarà el 40% de la nota
2. Polirítmia: conformarà el 10 % de la nota
3. Entonació: conformarà el 15% de la nota
4. Teoría: conformarà el 25% de la nota
5. Audició: conformarà el 10 % de la nota

La QUALIFICACIÓ FINAL serà una mitjana ponderada de les qualificacions
obtingudes en els 5 apartats especificats, sempre que la Lectura Rítmica s’hagi
superat amb un mínim de 4 i no hi hagi cap dels altres apartats amb una qualificació
inferior a 4. Si algun apartat està suspès amb menys d’un 4, el resultat final seria NO
AVALUABLE.

A l’apartat de LECTURA RÍTMICA, l’alumne haurà de demostrar una fluidesa i
seguretat suficients i se penalitzarà negativament les errades de nota i, sobretot, les
d’interpretació rítmica, així com el fet de NO mantenir una pulsació regular (com, per
exemple, variar segons les dificultats). Es considerarà insuficient parar cada dues
notes, o bé cada tant, per a repetir una i una altra vegada.

En l’apartat d’ENTONACIÓ, l’afinació haurà de ser suficientement correcta (això vol dir,
fer suficientment reconeixible la línia melòdica escrita) per a obtenir una qualificació
favorable.

Per a qualificar l'examen escrit de TEORIA, es tendrà en compte que els exàmens
tindran 5 preguntes (màxim 2 punts per pregunta).

A l’apartat de POLIRÍTMIA, l’alumne haurà de mostrar fluïdesa, coordinació i seguretat
suficient i es penalitzarà negativament les errades d’interpretació rítmica i
d’accentuació, així com el fet de NO mantenir una pulsació regular (com, per exemple,
variar segons les dificultats). Es considerarà insuficient parar-se en cada pulsació, o bé
cada tant, per a repetir una i una altra vegada... L’alumne gaudirà d’uns minuts previs
per a preparar la lectura d’aquest apartat que serà presentada per a realitzar a vista i
contindrà les dificultats específiques per a cada curs.

Per a la qualificació a l’AUDICIÓ, cada ítem conformarà el següents punts:

- Identificació tipus compàs = 5 punts
- Identificació tempo = 3 punts
- Identificació tipus de final = 2 punts
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4.5 RÚBRIQUES DE QUALIFICACIÓ

Entonació - Mostra una entonació òptima al llarg de tota l’escala i cançó. (De 8 a 10 punts)
- Mostra una entonació bona encara que en alguns moments molt puntuals no. (De

7 a 8 punts)
- Mostra una entonació bona però hi ha fragments on canvia de to. (De 6 a 7 punts)
- Mostra una entonació suficient amb molts canvis de to respecte a l'escala o cançò

original. (De 5 a 6 punts)
- Mostra una entonació deficient amb moltes carències. (Menys de 5 punts)

Ritme i
poliritmia

- Manté la pulsació òptimament al llarg de tot l’exercici i realitza totes les dificultats
rítmiques exigides. (De 8 a 10 punts)

- Manté la pulsació molt bé al llarg de tot l’exercici i realitza la majoria de les
dificultats rítmiques exigides. (De 7 a 8 punts)

- Manté la pulsació bé però no al llarg de tot l’exercici i les dificultats rítmiques li
surten de vegades. (De 6 a 7 punts)

- Manté la pulsació ocasionalment i les dificultats rítmiques li surten més o menys
correctes. (De 5 a 6 punts)

- No manté la pulsació ni realitza les dificultats rítmiques. (Menys de 5 punts)

Auditiva - Identifica totes les dificultats auditives exigides. (De 8 a 10 punts)
- Identifica la majoria de les dificultats auditives exigides. (De 7 a 8 punts)
- Identifica de vegades les dificultats auditives exigides. (De 6 a 7 punts)
- Identifica mes o menys correctes les dificultats auditives exigides. (De 5 a 6 punts)
- No identifica cap o molt poques dificultats auditives. (Menys de 5 punts)

5. INDICACIONS DE VESTUARI

Per a la realització de les proves, els/les candidats/es hauran d’anar vestits/des
d’acord a la disciplina clàssica a la qual es presenten, i portar tot el material que sigui
necessari per a la realització de les mateixes, com: maillot, calces de dansa (nenes) o
malles (nens), sabatilles de ½ punta i sabates de punta. Hauran d’accedir
correctament pentinats: cabells de dones recollits amb monyo i cabells llargs d’homes
recollits amb turbant.
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