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HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

 

 

 Escollerase unha opción do grupo teórico e unha do grupo práctico, podéndose combinar como se desexe 

(A/1, A/2, B/1, B/2). 

TEÓRICO 

 

Opción A 

 

TEMA: O Renacemento en España (4 puntos). 

a) A música relixiosa: As capelas de música. Tomás Luis de Victoria e outros polifonistas. 

b) A música profana: Vilancico e romance. Os vihuelistas. 

 

DEFINICIÓNS BREVES (2 puntos). 

1. Tiento. 

2. Contrapunto. 

3. Laúde. 

4. Pavana. 

Opción B 

 

TEMA: Novas linguaxes no seculo XX (4 puntos). 

a)  Surrealismo, expresionismo, futurismo, etc. 

b) A evolución dos elementos da música. 

 

DEFINICIÓNS BREVES (2 puntos). 

1. Dodecafónico. 

2. Cuarteto de cordas. 

3. Disonancia. 

4. Clarinete. 

 

PRÁCTICO – AUDICIÓNS 

(4 puntos) 

 

Opción 1 

a) Identificar a obra e o seu autor. Sinalar o seu estilo musical e datación aproximada.  

b) Indicar o contexto cultural, artístico e histórico do compositor e da obra propostos. 

c) Características musicais que concorren na interpretación deste fragmento (Textura/texturas, 

tempi, instrumentos, estrutura ou forma musical…) 

d) Tipoloxía da obra (vocal, instrumental, escénica, programática, ballet, danza...).  Podes identificar 

en que tipo de obra máis amplo se inclúe esta composición e a temática da mesma? Sinala 

calquera outro aspecto relativo ao autor ou a súa obra que consideres de importancia. 

 

Opción 2 

a) Identificar a obra proposta, datación aproximada da mesma e o seu estilo musical. 

b) Indicar o contexto histórico, cultural e artístico no que xorde esta composición, tanto en xeral 

como en concreto dentro da obra sinfónica do autor.  

c) Características musicais que concorren na interpretación deste fragmento (tipo de agrupación, 

textura/texturas musicais; timbres instrumentais, tempo, matices, música pura/ música 

programática…) 

d) Identificar a forma musical concreta da audición proposta indicando brevemente as súas 

características. Sinala calquera outro aspecto que consideres de interese, relativo á obra ou ao seu 

autor. 


