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Model 2-A/2-B 

 
Heu de triar un model entre els dos que s’ofereixen: A o B 
Cadascun dels dos models consta de tres parts: a, b i c 
 
Part a: qualificable amb 3,5 punts.  
Aquesta part és comuna per als dos models i consta d’una audició activa d’una peça o 
un fragment proposat, d’una durada inferior a deu minuts, que es repetirà tres vegades. 
(L’estudiant disposarà d’un suport gràfic.) 
 
Hom valorarà la correcció en l’ús del llenguatge i la terminologia musical utilitzada, 
així com l’ordre i estructuració de l’exposició i els trets principals (títol, autor, època, 
estil, agrupació, textura, tempo, etc.), com també els referits al ritme, la melodia, 
l’harmonia i el tractament que fa el compositor dels diferents elements.  
 
Cal cenyir-se estrictament al fragment o peça proposada. 
 
Part b: qualificable amb 4 punts.  
Heu de triar un model entre els dos, A o B, i contestar al full un dels tres temes 
proposats. 
 
Hom valorarà la correcció en l’ús del llenguatge, l’ordre i estructuració de l’exposició, 
el nivell de coneixements i la qualitat d’aquests, l'aplicació terminològica, la capacitat 
d'elaboració, d'exposició i la capacitat de síntesi del tema escollit. 
 
Part c: qualificable amb 0,25 punts cada qüestió. Màxim per les deu qüestions, 2,5 
punts. 
Heu de triar i contestar deu de les vint qüestions proposades del model (A o B) que heu 
triat per fer la part b i contestar a l’espai assenyalat amb punts definint el terme de la 
manera més ajustada possible. 
 
Si es tracta d’un compositor o una obra, indicau-ne l’època o l’estil i la cronologia. Per 
exemple: Mozart: compositor del classicisme del segle XVIII. 
 
Pensau que tota la terminologia utilitzada ha de ser de caire musical. 
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Part a: qualificable amb 3,5 punts.  
Escoltau la peça proposada, comentau-la i analitzau-la mitjançant els apartats següents: 
 1r. Títol 
 2n. Autor 
 3r. Introducció (context) 
 4t. Característiques 
  a) Gènere 
  b) Timbre (agrupació instrumental, veus, etc.) 
  c) Forma 
  d) Dinàmica 
  e) Melodia 
  f) Ritme 
  g) Textura 

5è. Conclusions 
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Aferrau una etiqueta identificativa 
amb codi de barres 
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Part b: qualificable amb 4 punts.  
Triau una opció i desenvolupau un tema dels tres proposats. 
 
Opció A Opció B 

b.1) Característiques generals de 

l'edat mitjana 

b.1) Música instrumental del Renaixement 

b.2) La música vocal al 
Romanticisme 

b.2) Característiques generals del Barroc 

b.3) La dansa als segles XVII i 
XVIII 

b.3) La música al canvi de segle: nacionalisme, 

postromanticisme i impressionisme 
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Part c: qualificable amb 0,25 punts per qüestió.  
Classificau, definiu o contestau deu de les vint qüestions següents. Responeu al mateix 
full i a l’espai assenyalat amb punts. (Recordau que heu de contestar els termes que 
corresponen a la mateixa opció, A o B, triada a la part b.) 
 
Opció A Opció B 

Acústica. Armadura. Staccato. Intensitat. 

Acord. Modulació. A cappella. Antífona. 

Suite de danses. Aeròfon. Tenor. 

Organologia. Fanfara. Atonalisme. LP. 

Etnomusicologia. Renaixement. Libretto. 

Berenguer de Palou. Carmina burana. 

Adagio. Forte (f). Presto. So. Cadència. 

Subdominant. Monodia. Cantata. Sarsuela. 

Castrati. Consort. Banda. Fagot. 

Aleatorietat. Reproductors de so. 

Equalitzadors. Classicisme. Jazz. Manuel 

de Falla. Bolero de Ravel. 
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