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Accés a 6é curs.

1. Continguts mínims per a la superació de la prova d’Història de la 
música d’accés a 6é d’EEPP:

I. La Història de la Música com a ciència. La Musicologia. El Positivisme. Les fonts històriques i la 
seua crítica. Periodes, géneres, èpoques, estils i compositors.

II. Introducció a la música de les cultures no occidentals. Sistema i Teoria musical. Organologia.

III. L’Antiguetat: Grècia i Roma. El pensament musical grec com a base de l’occidental, 
instruments, notació, etc. 

IV. L’Edat Mitjana: Monodia litúrgica. El primitiu cant litúrgic de les esglésies cristianes. El cant 
gregorià: evolució del repertori i els problemes de la seua interpretació. Monodia profana. El drama
litúrgic, trobadors, trobadors, joglars i goliards. Organologia.

V. L’Edat Mitjana: Polifonia. Orígens i primer desenvolupament de la polifonia i evolució de les 
diferents formes. L'escola de Nôtre Dame. Ars Antiqua i Ars Nova. Organologia.

VI. Renaixement. Humanisme en la música. Polifonia religiosa i profana. Música instrumental i les 
diferents escoles, formes que es desenvolupen en cada gènere i trets estilístics. Organologia.

2. Criteris d’avaluació:

La prova tindrà una durada de 2 hores i constarà de  2 parts:

1. Desenvolupament d’una pregunta sobre una proposta de dues, extretes del 
programa de 5é curs de l’assignatura. Es valorarà amb un màxim de 5 punts.

2. Comentari d’un fragment musical (reconeixement del  tipus de música i mitjans 
interpretatius, trets estilístics-musicals més significatius, context històric-artístic i 
possible autoria e identificació del fragment) corresponent a qualsevol de les tres 
èpoques principals que recorre el curs: Antiguitat, Edat Mitjana i  Renaixement. Es 
valorarà amb un màxim de 5 punts.
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Model d’examen 1

A.- Elegir una opció  de les següents:

1. La monòdia profana: dels goliards a la poesia trovadoresca.

2. La cançó polifònica durant el Renaixement.

B.-  Comentari i valoració d’un exemple musical seguint el següent esquema:

1. Identificació de l’obra i autoria (si la té).

2. Localització històrico-artística que la rodeja.

3. Reconeixement del tipus de música i conjunt interpretatiu

4. Trets estilístics més significatius.

5. Relacionar l’obra amb altres obres de l’època o de l’autor (en cas de que l’audició 

siga d’un autor concret);  relacionar l’autor amb altres autors de l’època o que 

hagen pogut influir en l’autor en qüestió; i relacionar els trets estilístics amb altres 

zones geogràfiques o altres èpoques si l’alumne ho considera necessari en la seua 

redacció, sempre i quan mostre que tot el que relaciona està relacionat amb el que 

s’està parlant. En el cas de la música més antiga, de la qual no es coneix l’autor, és

convenient que es relacione la música amb l’època, la temàtica, la forma, i tots els 

aspectes que l’alumne vulga utilitzar per a mostrar el domini del tema al qual fa 

referència.
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Model d’examen 2

A.- Elegir una opció  de les següents:

1. Polifonia medieval: de l’organum a l‘Ars Nova.

2. L’Escola franco-flamenca i la seua influència en la resta d’Europa.

B.-  Comentari i valoració d’un exemple musical seguint el següent esquema:

1. Identificació de l’obra i autoria.

2. Localització històrico-artística que la rodeja.

3. Reconeixement del tipus de música i conjunt interpretatiu.

4. Trets estilístics més significatius.

5. Relacionar l’obra amb altres obres de l’època o de l’autor (en cas de que l’audició 

siga d’un autor concret);  relacionar l’autor amb altres autors de l’època o que 

hagen pogut influir en l’autor en qüestió; i relacionar els trets estilístics amb altres 

zones geogràfiques o altres èpoques si l’alumne ho considera necessari en la seua 

redacció, sempre i quan mostre que tot el que relaciona està relacionat amb el que 

s’està parlant. En el cas de la música més antiga, de la qual no es coneix l’autor, és 

convenient que es relacione la música amb l’època, la temàtica, la forma, i tots els 

aspectes que l’alumne vulga utilitzar per a mostrar el domini del tema al qual fa 

referència.

3. Llistat orientatiu d’obres per a l’exercici d’audició comentada:

Anònim: Introito: Puer Natus est

Carmina Burana: In Taberna quando sumus

Leoninus: Gradual: Viderunt Omnes

Llibre Vermell de Montserrat: Mariam Matrem

Guillaume de Machaut: Agnus Dei (Misa de Notre Dame)

Francesco Landini: Ecco la Primavera

Josquin Desprez: Mille Regretz

Tomá Luis de Victoria: Ave María

Luca Marenzio: Baci soavi e cari 
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4. Instruments d’avaluació de l’assignatura d’Història de la Música.

La prova d’Historia de la Música serà avaluada mitjançant les següents rúbriques, basades

en els criteris  d’avaluació exposats anteriorment,  d'acord amb els  percentatges indicats.  Cada

criteri  serà  puntuat  d’1  a  10.  Després,  es  realitzarà  la  mitja  ponderada  d’acord  amb  els

percentatges exposats.

Per tal de superar la prova serà necessari obtenir una puntuació igual o superior a 5.

CRITERIS
ENCARA NO
COMPETENT

(1-4)

COMPET.
BÀSICA

(5-6)

COMPET.
MITJANA

(7-8)

COMPET.
AVANÇADA

(9-10)
%

DESENVOLUPAMENT TEÒRIC

1-Argumentació 
expositiva

Argumenta de 
manera confusa i 
incorrecta Mostra 
esporàdicament 
domini del 
vocabulari i 
terminologia.

Argumenta amb 
correcció allò 
fonamental.
Mostra 
ocasionalment 
domini del 
vocabulari i 
terminologia.

Argumenta amb 
correcció i 
claredat. Mostra 
regularment us 
de vocabulari i 
terminologia.

Argumenta amb 
correcció i claredat. 
Mostra constantment
domini de vocabulari
i terminologia.

50

30

2-Interrelació 
aspectes històrics 
i estètics.

Descriu amb poc 
ordre i escàs nivell 
de detall.

Descriu de 
manera somera y 
aproximada.

Descriu amb 
ordre, detall i 
generalment amb
coherència.

Descriu amb ordre, 
detall i claredat 
conceptual. 
Relaciona amb gran 
precisió.

20

COMENTARI FRAGMENT MUSICAL

3-Tipus de música
i conjunt 
interpretatiu.

Identifica amb molta 
imprecisió i explica 
amb incorreccions i 
de manera confusa.

Identifica 
parcialment i 
explica amb certa 
precisió.

Identifica amb 
bastant 
aproximació i 
explica de 
manera 
ordenada.

Identifica amb 
precisió i  explica 
amb habilitat i de 
manera ordenada.

50

10

4.- Trets estilístics. No reconeix l’estilo.
Reconeix amb 
imprecisió.

Reconeixement 
parcial.

Reconeixement 
exacte i complet. 15

5- Context estètic i
històric.

No identifica el 
context.

Reconeix  el 
context de forma 
incompleta

Reconeix el 
context de forma 
notable.

Reconeix el context 
amb habilitat. 15

6.- Reconeixement
obra i autor (o 
llibre-còdex o 
recopilatori).

Identifica amb 
imprecisió.

Identifica amb 
certa precisió.

Identifica amb 
bastant 
aproximació.

Identifica amb 
precisió i claredat. 10
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