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1. CRITERIS D’AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA 
 

Conforme a les Instruccions d'Organització i Funcionament dels Conservatoris         
Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears per al curs 2019-2020, el              
procés d'ampliació de matrícula és una mesura especial d'atenció a l'alumnat           
talentós que presenti unes condicions de rendiment i preparació molt superiors a            
l'exigència del curs en què està matriculat. En aquest sentit, el procés d'ampliació de              
matrícula pretén garantir que l’alumnat es trobi cursant el curs adequat a les seves              
capacitats.  
 
L'ampliació de matrícula (ordinària o extraordinària) no serà possible a més d'un            
curs. 
 
Totes les proves d’ampliació seran enregistrades en vídeo (de dansa), i en àudio (de              
música).  
 

 
2. AMPLIACIÓ ORDINÀRIA DE MATRÍCULA 

 
2.1 Condicions per a accedir i procediment 
 
Per poder accedir a aquest procés, l’alumne/a haurà d'obtenir una qualificació igual            
o superior a 9 en les assignatures de dansa, a més d'una nota mínima de 7 a                 
l’assignatura de Música, a les qualificacions finals de juny del curs escolar anterior. 
 
El/la tutor/a és el/la responsable d'iniciar els tràmits d'ampliació de matrícula amb la             
resta de professorat de l’alumne/a, si l’equip docent considera realment que           
l’alumne/a té unes condicions de rendiment i preparació molt superiors a les            
exigides en el conjunt de les assignatures. Aquests tràmits s’han d’iniciar al mes de              
juny després d’acabada la convocatòria ordinària de juny. 
 
Durant la segona quinzena de juny es duran a terme les proves d'ampliació de              
matrícula de dansa, que consistirán en una sèrie d'exàmens per certificar el nivell de              
coneixements de l’alumnat.  

L’alumnat que s'hagi inscrit a les proves d'ampliació de matrícula haurà de            
matricular-se del curs al qual promociona automàticament per haver superat la           
convocatòria de juny. 
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2.2 Objectiu de la prova 
 
L'objectiu de la prova és poder comprovar que els aspirants posseeixen les aptituds i 
els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a cursar, amb 
aprofitament, els ensenyaments corresponents de dansa. 
 
 
2.3 Continguts, criteris d’avaluació i criteris de qualificació 
 
La prova constarà de tres parts (corresponents a les tres assignatures que            
configuren el Curriculum: Dansa clàssica, Dansa espanyola i Música).  
 
En la prova d’ampliació ordinària de matrícula s’avaluarà del total del contingut del             
curs corresponent. Com aquesta prova té una durada limitada, el tribunal           
demanarà durant la prova a l’alumne/a els continguts (exercicis, passos, variacions,           
repertori,...) que consideri oportuns per a la seva interpretació.  
 
Es puntuarà de 0 a 10 cadascuna de les proves realitzades pel participant. Per fer               
nota mitjana serà necessari superar, amb una nota mínima de 5, cadascun dels             
apartats. I per superar la prova, l’alumne/a haurà d'obtenir una nota mínima final de              
5.  
 
El fet de no aprovar alguna assignatura comporta la denegació de l'ampliació de             
matrícula. 
 
Les proves establertes seran avaluades per un tribunal de tres professors/es           
designats/des a tal efecte per l’equip directiu. 
 
En el cas de superar la prova, les notes obtingudes s'incorporaran com a             
qualificacions finals del curs del qual s'està examinant i es permetrà la matriculació             
al curs següent. 
 
L’alumnat que superi les proves d'ampliació s’haurà de matricular del curs a què             
hagi ampliat en el termini establert per a la matrícula de l’alumnat oficial en el mes                
de setembre (normalment a principis de setembre, després d'haver-ne fet les           
proves) de manera que s'incorporaran a les classes del curs corresponent des de             
l'inici del trimestre. 
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2.3.1 Prova de Dansa clàssica 
 
CONTINGUTS 
 
EXERCICIS A LA BARRA  
 

● Dos demi plié, un grand plié, un relevé i un port de bras en 1a, 2a i 3a posició.                   
Es pot demanar plié en 4a.  

● Des de la 3a o 5a posició: battements tendús amb plié i sense.  
Es podran combinar amb battements balancé i battements posé a la 2a            
posició amb transferència de pes, amb plié o sense. 

● Des de la 3a o 5a posició: battements glissé (o jeté) amb plié i sense,  
combinats amb battements pointés. Chassés a la 2a. 

● Rond de jambe en dehors i en dedans, front a la barra. 
● Passé développé à terre en creu. 
● Grand battements davant i al costat. 
● Peu a la mà. 

 
 EXERCICIS A TERRA 
 

● Estiraments en 2a i exercicis boca abaix per comprovar la flexibilitat. 
● Grand écart 

  
CENTRE (en face) 
 

● Plies i grand plies en 1a i 2a amb port de bras. 
● Battement jeté en croix. 
● Temps levés en 1a, 2a i 3a posició. 
● Echappés sautés en 2a posició. 
● Soubresaut. 
● Changements. 
● Pas de bourrée amb canvi de peu. 
● Pas de polka. 
● Improvisació i/o reverence  

 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ  
 
Es valorarà: 
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(A la barra) 
○ La correcta alineació corporal i suport dels peus en el relevé. 
○ La correcta subjecció i elevació de la part superior del cos i la correcta              

fluïdesa i mecànica del moviment. 
○ La correcta trajectòria i sensació d'arrossegament dels peus a la sortida i            

entrada del pas i el correcte i la col·locació del pes sobre una i dos cames. 
○ La rotació externa de les cames i mecànica del moviment. 

 
 
(Al centre) 

○ La correcta trajectòria i sensació d'arrossegament dels peus a la sortida i            
entrada del pas, i la col·locació del pes sobre una i dues cames. 

○ La correcta col·locació dels braços i les mans en les diferents posicions            
clàssiques, i els diferents port de bras. 

○ La correcta elevació del tors i subjecció abdominal, i el correcte control i             
elasticitat del plié i suport dels talons. 

○ L'equilibri i coordinació en els exercicis de dinàmica. 
○ El sentit artístic i la musicalitat a la improvisació i/o reverència. 

 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
Els exercicis de la barra conformaran un 50% de la nota. 
Els exercicis de terra conformaran un 10% de la nota. 
Els exercicis de centre conformaran un 40% de la nota. 
 

<5  No presenta suficient treball i resultat. 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,             
poca elasticitat, incorrecte col.locació de la pelvis, incorrecte arrossegament dels          
peus, incorrecte col.locació i trajectòria dels braços, baixa qualitat del moviment...           
Presenta aturades i/o errades per falta de memorització dels exercicis marcats. No és             
capaç de seguir el tempo marcat. Presenta poca musicalitat i expressivitat en el             
moviment. No es presenta amb el material necessari i no va ben pentinada. 

5-6 Presenta suficient treball i resultat. Presenta una tècnica suficient que li permet            
realitzar els exercicis marcats, mostra una col.locació adequada de l’esquena, la           
pelvis, i els peus. Mostra una adequada col.locació dels braços en posició estàtica i              
durant la seva trajectòria als port de bras. És capaç de memoritzar suficientment la              
majoria dels exercicis i segueix el tempo marcat correctament. Mostra certa capacitat            
de coordinació i expressivitat. Es concentra i mostra capacitat d’aprenentatge durant           
la prova. 

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA D’EIVISSA I FORMENTERA ‘CATALINA BUFÍ’   
DEPARTAMENT DE DANSA 

5 



7-8  Presenta bon treball i resultat. Mostra correcció respecte de la posició de l’esquena,             
pelvis, braços, cap i peus cosa que li permet mantenir un grau notable de relaxació i                
fluïdesa del moviment durant la realització dels exercicis marcats. Mostra una bona            
flexibilitat. Presenta una qualitat de moviment i expressivitat notables durant la           
realització dels port de bras i la resta d’exercicis. És capaç d’aprendre de memòria els               
exercicis proposats al moment i segueix el temps musical marcat mostrant una            
notable expressivitat. 

 

9-10  
 

Presenta un òptim treball i resultat. Mostra una òptima presa de consciència corporal i              
de la col.locació general cosa que li permet realitzar els exercicis demanats de forma              
relaxada i amb naturalitat i amb una excelent qualitat de moviment. Presenta una             
òptima tècnica, bona elasticitat i precisió en els exercicis demanats, bona coordinació            
dels braços i cap i un elevat sentit rítmic, i musical. Presenta sense cap dificultat               
memorística els exercicis marcats al moment i segueix la música marcada, mostrant            
una elevada capacitat rítmica i expressiva. 

 
 
2.3.2 Prova de Dansa espanyola 
 
CONTINGUTS 
 
ESCOLA BOLERA 
 

● Col·locació corporal i actitud relatives a les diferents formes de la Dansa            
espanyola 

● Correcta percussió dels dits sobre la castanyola 
● Tocs elementals en 1a posició: pi-tá, pam, posticeo, pulsació dels quatre dits            

del ri-á, ri-á (lletrejat i lligat), pam ta ri-á, i les diferents combinacions             
d’aquests 

● Dinàmiques d’intensitat als tocs: piano i forte 
● Distints tocs en 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a posició i preparatòria de braços 
● Braceig espanyol amb toc (pam ta pi-tá), amb un braç i amb dos, en-dehors i               

en-dedans, amb la incorporació del quiebro (a 5a, 4a i 7a posició) 
● Épaule 
● Moviment de cap per a girs 
● Battement tendu a la second, en-dehors i en-dedans, amb braceig (dos           

braços) i toc de castanyoles (pam, ta pi-tá) 
● Vuelta lisa 
● Caminades en distintes direccions, amb distints bracejos, canvis de pes i           

combinacions de tocs, a temps de pasdoble o cercaviles (2/4) 
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FOLKLORE 
 

● Isa canària 
● Repertori: 

- 1a Sevillana completa (amb braceig) 
- 2a i 3a cobla de la 2a Sevillana (sense braços) 

  
FLAMENC 
 

● Moviment de canells en 1a i 5a posició 
● Braceig flamenc en-dehors i en-dedans (amb un i dos braços) 
● Marcatges sense desplaçament a la diagonal (amb braceig flamenc) 
● Per Tanguillos de Cádiz: patrons rítmics (palmes), braceig flamenc,         

caminades, marcatges, moviment de faldilla, llamada, cierre, zapateados        
(colps senzills, doble planta, planta-tacón, planta-tacón-talón, redobles) 

● A ritme de Tangos/Garrotín: palmes, zapateados (colps senzills i dobles,          
planta-tacón, planta-tacón-talón, redobles), i marcatges amb i sense        
desplaçament (amb moviment de canells, faldilla i palmes) 
 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
  
Es valorarà: 

● La correcta col·locació de les mans i els braços amb les castanyoles, la correcta              
trajectòria dels braços en els bracejos, el correcte moviment del cap, i la correcta              
col·locació postural, així com l’ús de la respiració. 20% 

● La qualitat tècnica del toc (castanyoles), atenent a la correcta col·locació, pulsació, 
digitació, claredat, sonoritat, velocitat i ritme marcat (pulse constant). 10% 

● La capacitat de coordinar tots els elements proposats (dins un moviment) amb el             
caràcter i estil demanat, així com la correcta utilització de l’espai. 15% 

● La musicalitat i el sentit rítmic en relació amb els exercicis proposats. 20% 
● L’aplicació de l’adequada expressivitat facial i corporal, d’acord a l’estil de la 

dansa o exercici proposat per el/la professor/a. 20% 
● La capacitat per a memoritzar els exercicis marcats, així com la bona actitud, 

l’interés, el respecte, l’esforç i la concentració de l’alumne/a. 15%  
 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 
Les distintes parts conformaran el següent percentatge de la nota final de la prova: 
Escola bolera: 40% 
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Folklore: 30% 
Flamenc: 30% 
 

<5  No demostra assimilació ni domini dels continguts i col.locacions corporals          
demanades. Presenta dificultats tècniques bàsiques que afecten considerablement        
a la qualitat i interpretació dels exercicis. No percuteix les castanyoles amb la             
sonoritat o col.locació de braços, canells i dits adients. Percuitex els peus al             
zapateado de forma incorrecta. No aconsegueix coordinar tots els elements          
demanats dins un exercici (o almenys un 60%). No executa els exercicis marcats al              
ritme de la música (s’avança o es retarda). Presenta poca fluïdesa o errades per              
falta de memorització. Mostra inseguretat, extremada timidesa o inexpressivitat. No          
mostra atenció, concentració, esforç o disciplina suficient. Incumpleix algun dels          
valors ètics o de les normes internes de centre durant la seva estada. Assisteix              
inadequadament vestit/da o pentinat/da a la prova (no porta el material necessari).  

5-6 Demostra una assimilació dels continguts i col.locacions corporals suficient.         
Executa els exercicis amb certa qualitat tècnic-interpretativa (suficient), en relació al           
seu nivell i edat. Percuteix les castanyoles i els peus al zapateado de forma              
correcta. Demostra una mínima subjecció i control muscular a la col·locació de            
posicions estàtiques de braços i la transició entre aquestes (bracejos). Coordina tots            
els elements que componen un moviment o exercici (almenys al 80%). Executa els             
exercicis marcats al ritme de la música (almenys al 70%). És capaç de memoritzar              
la majoria dels exercicis proposats (almenys al 70%). Mostra atenció i disciplina            
durant la prova. 

7-8  Demostra bona assimilació dels continguts i col.locacions corporals demanades.         
Executa els exercicis amb una notable qualitat tècnic-interpretativa (en relació al           
seu nivell i edat): correcta percussió (sonoritat, claredat, etc.) de mans i peus, i              
correcta col.locació de braços, canells i dits als tocs; correcta trajectòria dels braços             
als bracejos; bona coordinació dels distints elements; bona adequació de l’exercici a            
l’espai; fluïdesa en el moviment (sense tensions innecessàries) i amb sentit rítmic; i             
memorització dels exercicis proposats. Mostra atenció, concentració, esforç i         
disciplina durant la prova. 

9-10  Demostra una notable: assimilació dels continguts, col.locació general corporal i          
consciència corporal. Executa els exercicis amb seguretat, alt control,         
independència i excel.lent qualitat tècnico-interpretativa (en relació al seu nivell i           
edat): armonia en el movimient; bona percussió de dits (tocs) i peus (zapateados),             
atenent a una bona pulsació, sonoritat, claredat, ritme, velocitat; notable trajectòria i            
coordinació de tots els elements; precisió en els tocs, zapateados i moviments;            
elevat sentit rítmic i musical a les interpretacions i en relació als exercicis marcats;              
ús de la respiració abans de començar un moviment; notable memorització dels            
exercicis i gestió de l’espai; destacada expressivitat facial i corporal; soltura,           
creativitat i talent a la part d'improvisació. Mostra una destacada atenció,           
concentració, esforç i disciplina durant la prova. 

 
 
2.3.3 Prova de Música 
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CONTINGUTS 
 

● LECTURA ENTONADA: entonació de l'escala musical de Do Major o La menor            
harmònica i una cançó amb tonalitat major o menor que poden triar. 

 
● LECTURA RÍTMICA: lectura a primera vista percutint amb les mans fórmules           

rítmiques bàsiques (negra, blanca, corxeres, silenci de negra, silenci de corxera,           
negra amb punt, semicorxeres) sobre un fragment de compassos simples (2/4, 3/4 o             
4/4), duent la pulsació de negra amb el peu a la mateixa vegada. 
 

● IDENTIFICACIÓ AUDITIVA: Cadencia Conclusiva i Suspensiva - Forte/Piano/Mezzo        
forte - Allegro/Andante/Presto - Forma musical binària (A/B) i cannon. 

 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
  
Es valorarà: 

● Entonació 20% 
● Ritme 50% 
● Auditiva 30% 

 
*Caldrà aprovar Ritme i Audició per poder fer mitjana del total de la prova. 
 

Entonació - Mostra una entonació perfecta 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 molt irregular amb molts canvis de to respecte a l'escala             

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

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

- Manté la pulsació molt bé al llarg de tot l’exercici i realitza la majoria de les                
dificultats ritmiques 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) 
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2.4 Material i normes 
 
Per a la realització de les proves, els/les candidats/es hauran d’anar vestits/des            
d’acord a l’uniforme establert pel Departament de Dansa en cada disciplina , i portar              
tot el material que sigui necessari per a la realització de les proves. Consultar              
uniforme.  
 
 
3. AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE MATRÍCULA 

 
3.1 Condicions per accedir i procediment 
 
Poden optar a aquest procediment, els casos excepcionals d’alumnes amb unes           
capacitats molt superiors al curs que es trobin cursant, i que pel seu òptim              
desenvolupament sigui aconsellable l’ampliació de matrícula abans d’acabar el curs.  

El procediment extraordinari no es podrà fer a partir del començament del segon             
trimestre. No s’acceptaran propostes que hagin resultat negatives al mateix curs           
mitjançant el procediment ordinari.  
 
El/la tutor/a, d’acord amb la resta de professors que imparteixen docència a            
l’alumne/a, elevarà una proposta motivada a la direcció del centre. Aquesta proposta            
contindrà una explicació de totes les circumstàncies que aconsellen adoptar aquesta           
mesura i anirà signada pel/per la tutor/a i la totalitat de la resta de professorat de                
l’alumne/a, mostrant la seva conformitat. 
 
La direcció del centre trametrà l’expedient al Departament d’Inspecció Educativa.          
L’expedient ha d’incloure: 

       ●  La proposta motivada de l’equip docent.  
       ●  L’informe del/de la director/a sobre l’ampliació proposada. 
 
Els/les alumnes proposats realitzaran una prova davant tribunal per tal de verificar i             
constatar que han assolit el 100% dels objectius i continguts del curs vigent de              
manera extraordinària. Els tribunals que realitzin aquestes proves extraordinàries         
han de garantir la viabilitat que l’alumne/a pugui superar, sense dificultats ni            
problemes, el nou curs (tenint en compte que, sovint, es disposarà d’un temps més              
limitat de sessions lectives ja que el curs escolar ja haurà començat).  

● La conformitat amb la proposta d’ampliació de la persona interessada, o, en cas              
de l’alumnat menor d’edat dels pares, mares o tutors legals. 
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El Departament d’Inspecció Educativa ha d’analitzar l’expedient i n’ha d’emetre un           
informe motivat, en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de                
l’expedient.  

En cas d’informe favorable del Departament d’Inspecció Educativa, per tal de poder            
fer efectiva l’ampliació, serà requisit que l’alumne/a obtingui les qualificacions          
establertes en el procediment ordinari d’ampliació en la sessió d’avaluació que es            
convocarà a tal efecte. Les notes obtingudes s'incorporaran com qualificacions finals           
del curs que està cursant i es permetrà la matriculació al curs següent. 
 
 
3.2 Continguts, criteris d’avaluació i criteris de qualificació 
 
Els continguts, els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i la composició del             
tribunal, seran els mateixos que es detallen per a la prova d’ampliació ordinària             
(punt 2.2). 
 
 
3.3 Material i normes 
 
Per a la realització de les proves, els/les candidats/es hauran d’anar vestits/des            
d’acord l’uniforme establert pel Departament de Dansa del Conservatori, i portar tot            
el material que sigui necessari per a la realització de les proves. Consultar uniforme.  
 
 
 
 
Departament de Dansa. 
 
Eivissa, a 19 de maig de 2020. 
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https://docs.google.com/document/d/1WujCBImxqJnYSU3m7kyTqjP_tKkCRMPb8AJsl_EAtUM/edit

