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INSCRIPCIÓ EN LÍNIA FINS A L’1 D’OCTUBRE DE 2020
web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/   Tel. 965903725   actividades.musicales@ua.es



INSCRIPCIÓ EN LÍNIA
Matrícula electrònica: mitjançant el formulari 
electrònic de la pàgina web
web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/

Inscripció en línia fins a l’1 d’octubre de 2020 a 
les 24:00 hores.

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA 
D’ASPIRANTS 
El 2 d’octubre del 2020 es publicarà la llista 
d’aspirants. 
S’informarà dels horaris específics de cada 
especialitat i de l’ordre de crida. 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Paranimf de la Universitat d’Alacant.

 ▪ Dilluns 5 d’octubre 
09:30-14:00 h. Cordes i vent fusta 

16:00-20:00 h. Vent fusta i metall

 ▪ Dimarts 6 d’octubre 
09:30-14:00 h. Vent metall, percussió i arpa

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS 
DE LES PROVES
Es publicaran el 8 d’octubre en la pàgina web de 
l’OFUA:
https://web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua 

en l’apartat d’última hora. 

Els candidats que superen el procés selectiu 
seran incorporats al llistat de l’Orquestra Filhar-
mònica de la Universitat d’Alacant per al curs 
2020/21. 
En funció de la configuració de la plantilla dels 
diferents concerts es faran aquestes crides per a 
col·laborar amb l’OFUA.

ASSAJOS I CONCERTS
La modalitat d’assajos de l’orquestra és per 
trobades. 

MÉS INFORMACIÓ: 
AULA DE MÚSICA 
VICERECTORAT DE CULTURA, 
ESPORT I LLENGÜES
Servei de Cultura, PIC (Punt d’Informació Cultural) 
Planta baixa del Paranimf
Campus de Sant Vicent del Raspeig
(Universitat d’Alacant) 

Telèfon: 965903725 o 965 90 34 00-ext 2518
Adreça electrònica: actividades.musicales@ua.es
https://web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/
 

ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
UNIVERSITAT D’ALACANT

PROVES D’ACCÉS
5 I 6 D’OCTUBRE DE 2020
 

PARANIMF DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT

T’agrada la música i vols formar part d’una 
orquestra formativa? No deixes passar 
l’oportunitat de gaudir de la música i participar 
en el projecte de l’Orquestra Filharmònica de 
la Universitat d’Alacant. Podràs obtenir Crèdits 
de Lliure Elecció i rebre ajudes a la formació 
musical.

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat 
d’Alacant estableix proves d’accés en les 
següents especialitats instrumentals:

 ▪ Cordes: violí, viola, violoncel i contrabaix

 ▪ Vents: flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, 
trompeta, trombó i tuba

 ▪ Percussió

 ▪ Arpa

REQUISITS 
Per a presentar la sol·licitud caldrà:

 ▪ Tenir 16 anys com a mínim durant el curs 
acadèmic i no superar els 30 anys d’edat.
 ▪ Residir a la Comunitat Valenciana.

CRITERIS DE SELECCIÓ
 ▪ Ser membre de la comunitat universitària de la 
Universitat d’Alacant. Es valorarà positivament 
estar cursant estudis universitaris.

 ▪ Ser estudiant de qualsevol dels conservatoris 
de música de la província d’Alacant.

 ▪ Ser músic de les escoles i societats musicals 
de les poblacions amb seu universitària.

 ▪ Tenir experiència en l’instrument al qual 
s’aspira per a perfeccionar-ne la pràctica, sense 
que siga imprescindible haver estudiat al con-
servatori de música o en qualsevol altre centre 
homologat.

PROCEDIMENT
La durada de la prova d’accés no serà superior a 
deu minuts, i consistirà en:

1. La interpretació d’una obra de lliure elecció.

2. La interpretació, segons l’instrument amb 
què es participe, dels fragments orquestrals que 
trobareu en aquest enllaç: 
web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/
i que tenen caràcter obligatori.

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=76910&idioma=ca
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=76910&idioma=ca
http://web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/
https://web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua
mailto:actividades.musicales@ua.es
https://web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/
https://web.ua.es/va/orquesta-filarmonica-ua/proves-d-acces-ofua-2020.html
https://www.facebook.com/OrqFilUA/
https://twitter.com/OrqFilUA/
https://www.instagram.com/OrqFilUA/
https://www.youtube.com/channel/UCuVk9aB7CsqQiYrJXmW8FEA/

