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ESPECIALIDADE DE CORO  

PROBAS DE ACCESO AOS CURSOS DE GRAO PROFESIONAL  

Criterios de avaliación  

 Reproducir en cuarteto –ou o correspondente reparto– calquera das obras 

programadas. (Mediante este criterio trátase de valorar a seguridade para 

interpretar a propia parte, xunto coa integración equilibrada no conxunto, así 

como a capacidade de articular e afinar con corrección).  

 Reproducir calquera das obras programadas en conxunto de tres ou máis 

membros por corda. (Este criterio trata de avaliar a capacidade para adecuar 

todos os elementos da interpretación a eficacia do conxunto e a actitude de 

colaboración entre os participantes).  

 Repentizar obras homofónicas de mediana dificultade. (Con este criterio 

preténdese avaliar a capacidade de relacionar a afinación co sentido tonal e a 

destreza de lectura a vista).  

 Repentizar unha obra polifónica de carácter contrapuntístico de mediana 

dificultade. (Tratase de avaliar a capacidade de integración na lóxica do 

discurso musical a través dos xogos imitativos).  

 Preparar unha obra en grupo, sen a dirección do profesorado. (Este criterio 

trata de valorar a capacidade para aplicar os coñecementos dos elementos 

que interveñen na interpretación de xeito adecuado co estilo elixido).  

 Entoar acordes a catro voces en estado fundamental a partir do diapasón, 

ampliando progresivamente a dificultade e variando o son de referencia. (Con 

este criterio tratase de avaliar a capacidade para que cada membro do coro 
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pense nun tempo mínimo o son que lle corresponde e o reproduza de forma 

afinada).  

   
Contidos  

 Respiración, entonación, articulación e resonancia como elementos básicos 

da emisión vocal.  

 Vocalización, entonación de acordes e cadencias para desenvolver o oído 

harmónico e a afinación.  

 Práctica da memoria como elemento reitor da interpretación.  

 Desenvolvemento da audición interna como elemento de control da 

afinación, da calidade vocal e da cor sonora do conxunto.  

 Entonación de intervalos consonantes nun grao de complexidade básico para 

afianzar a afinación.  

 Práctica da lectura a vista.  

 Interpretación de repertorio de estilo polifónico a tres ou catro voces iguais 

ou mixtas, con ou sen acompañamento instrumental.  

 Adquisición progresiva da seguridade persoal no exercicio do canto coral.   

 Valoración do silencio como marco da interpretación.  

 Interpretación dos textos que favorezan o desenvolvemento da articulación, 

a velocidade e a precisión rítmica.  

 Análise e interpretación de obras de repertorio coral de diferentes épocas, 

estilos, xéneros e ámbitos culturais.  

  

  

Organización da proba  

Todos os apirantes, independentemente do curso ó que se presenten 

realizarán as mesmas probas:  

Lectura a primeira vista: O alumno disporá de 5 minutos para ler e analizar 

un fragmento vocal. Durante este período de preparación, o alumno non poderá 
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entoar o fragmento nin axudarse de ningún instrumento (agás un diapasón). 

Posteriormente executará individualmente o fragmento axudado exclusivamente  

do diapasón para colle-lo tono.  

Proposta de repertorio: O alumno proporá ó tribunal un listado de catro 

pezas corais (das cales aportará unha copia da partitura) de estilos e épocas 

diferentes e de dificultade adaptada ó curso que se presenta. Para cada curso a 

configuración de voces poderá ser diferente:  

• Para acceso a 2º Curso de Grao Profesional as obras deben estar escritas a  

dúas ou máis voces iguais (só homes ou só mulleres) ou mixtas (homes e 

mulleres).  

• Para acceso a 3º ou 4º Curso de Grao Profesional as obras deben estar escritas 

a tres ou máis voces iguais (só homes ou só mulleres) ou mixtas (homes e 

mulleres).  

• Para acceso a 5º ou 6º Curso de Grao Profesional as obras deben estar escritas 

a catro ou máis voces iguais (só homes ou só mulleres) ou mixtas (homes e 

mulleres).  

  

Interpretación: O/a aspirante non está obrigado a aportar o conxunto vocal 

necesario para a interpretación das obras, aínda que podería valorarse se así o fixese 

e o grupo debería estar formado por 1 ou 2 cantores por voz. De calqueira xeito o/a 

aspirante, axudado/a únicamente por un diapasón, dará os tonos das pezas 

propostas por él/ela. Despois entoará a súa voz e o tribunal poderá pedirlle que 

cambie algúns aspectos da súa interpretación (tempo, fraseo, color de voz…) para 

valorar así a flexibilidade do aspirante.  

                                                                        

  


