
 
 

PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS 
 

ANÀLISI 
 
SISÉ CURS 
 
1. Definició i desenvolupament sobre casos pràctics 
 

 Ritme 
 Peus mètrics 
 Peus mètrics grecs 
 Incís 
 Període 
 Període Binaris 
 Període Ternaris  
 

2. La Frase  
 

 Frases simètriques binaries i ternàries 
 Frase simètriques amb períodes asimètrics 
 Frases asimètriques 
 Ritmes inicials i finals 
 

3. Concepte 
 

 LA melodia 
 Arpegis i graus conjunts 
 Ornaments melòdics 
 El motiu 
 El tema 
 Caràcter dels temes 

 
4. L’harmonia 
 

 Anàlisi harmònic 
 Concepte de la forma musical  

 
Anàlisi desenvolupament i reconeixement auditiu 
 

 Formes gregorianes 
 Formes Polifòniques 
 Cànon 
 Ricerdare 
 Coral 
 Organum 
 Madrigal 
 Motet 



 
 

 
FORMES INSTRUMENTALS 
 

 Reconeixement i Anàlisi formal 
 La suite de Danses 

 
P. BARROC 

 
 Estructura de les danses; Alemanda, Correcte, Zarabanda i Giga.  
 La fuga amb totes les seues seccions 
 Anàlisi harmònic i formal (clau ben temperamentat de J.S. Bach) 
 Forma sonata monotemàtica 
 

P. CLÀSIC 
 
 Forma sonata ternària bitemàtica 
 Anàlisi i reconeixement (3 o 4 temps) 
 Reconeixement de la simfonia clàssica o romàntica. Definició 
 Reconeixement de la forma concert (clàssic o romàntic). Definició 
 

Reconeixement i definició:  
 
 El preludi 
 Nocturn 
 El Impromptu 
 La invenció  
 L’estudi 
 La fantasia 
 La variació 
 

Les proves consistiran en: 
 
1. Anàlisi musical d´una peça o fragment, adequat al nivell de primer curs 
de l´assignatura d´anàlisi d´ensenyances professionals de música. 

 
2. Exercici d´audició, on l´aspirant comente i valore harmónica i formalment 
el contingut del que escolta, adequat al nivell de primer curs de l´assignatura 
d´anàlisi d´ensenyances professionals de música. 

 
Criteris d’avaluació. 
 

1. Identificar per mitjà de l’anàlisi d’obres els elements morfològics i sintàctics 
de menor a major complexitat. Amb este criteri es pretén valorar el 
coneixement de l’alumne dels diversos components del llenguatge musical. 

2. Identificar auditivament els elements i procediments que configuren la forma, 
de menor a major complexitat. Per mitjà d’este criteri es pretén avaluar el 
progrés en la capacitat auditiva de l’alumne i en la interiorització dels 
elements i procediments apresos. 


