
 

 

 
 

CANTO 
(Desenvolvemento da proba de acceso) 

 

 

 

 

1.- A Lectura a primeira vista consistirá na interpretación dunha breve obra ou fragmento dela, 

proposta polo tribunal, cun tempo de preparación de 5 minutos. 

 

 - A partitura facilitada aos aspirantes permanecerá no atril do piano.  

 - O/A aspirante poderá tocar no piano o acorde/arpexio e/ou tonalidade na que estea a 

peza, antes de empezar a preparala. 

 - Para facilitar a correcta afinación, antes de interpretación da obra ou fragmento, o 

aspirante poderá tocar no piano a nota de comezo da mesma. 

 

Valorarase a posible interpretación co texto. 

 

 

2.- A Interpretación dun programa de duración aproximada de ata 30 minutos realizarase sen 

acompañamento musical, a capella.  

Antes de empezar a cantar cada unha das obras, o/a aspirante poderá tocar o acorde/arpexio da 

tonalidade, así como a nota de comezo da mesma.  

Asemade, no caso de ser preciso, e tendo en conta as peculiaridades do instrumento vocal, o/a 

aspirante poderá axudarse do piano para facilitarse un novo cambio de tonalidade se houbera 

fragmento instrumental na obra con suficiente entidade, no que haxa liña de canto; para isto, 

deberá consultar cos membros do tribunal antes de comezar a cantar esa obra, ou ben antes de 

comezar a interpretación do seu repertorio. 

 

Para esta parte da proba valorarase: 

 

- A presentación dun programa con obras pertencentes a diferentes estilos vocais, 

como Oratorio, Lied e/ou canción de concerto, Ópera e Zarzuela.  

- A interpretación de obras nun mínimo de tres idiomas estranxeiros, de entre os 

seguintes: italiano, alemán, francés e inglés. 

- A adecuación do repertorio á calidade vocal do candidato/a. 

- A interpretación do repertorio de memoria, a excepción do oratorio/cantata. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Debido ás medidas de seguridade sanitaria que deberán manterse durante a duración do exame, 

os membros do tribunal terán un distanciamento que non lles posibilitará compartir copia das 

partituras das obras que sexan interpretadas; é por iso,  que o/a aspirante poderá elixir unha das 

seguintes opcións para facilitar a labor do tribunal: 

 

- No mesmo momento da proba, entregar para cada membro do tribunal unha copia en 

papel das partituras do repertorio que presenta, xunto coa relación das obras con 

indicación da duración aproximada das obras, e a orde que ten previsto seguir durante 

a interpretación. 

- Enviar cun máximo de 24 horas de antelación, mediante correo electrónico, as 

partituras en PDF xunto coa relación de obras con indicación da duración aproximada 

das obras, e a orde que ten previsto seguir durante a interpretación, ao enderezo 

electrónico maitetxubarbara@edu.xunta.es 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.- Amosar una correcta emisión e control da voz na interpretación do repertorio. 

2.- Manter unha postura corporal correcta que facilite o funcionamento do aparello vocal, e que 

manteña unha relación interpretativa axeitada ao repertorio a interpretar. 

3.- Ser quen de cantar cunha correcta afinación. 

4.- Amosar memoria auditiva suficiente, que axude ao mantemento da afinación durante toda a 

interpretación. 

5.- Empregar a fonética adecuada en relación co idioma cantado e unha dicción que faga 

intelixible o texto. 

6.- Ser quen de interpretar o repertorio co carácter axeitado ao xénero vocal ao que pertenza. 

7.- Demostrar o control do tempo nas obras a interpretar. 

8.- Saber utilizar as características e posibilidades da propia voz na interpretación (extensión, 

timbre, flexibilidade, calidades expresivas...) 

9.- Ser quen de interpretar o repertorio presentado con soltura e seguridade na presenza escénica. 

10.- Ser quen de interpretar de memoria o repertorio correspondente aos xéneros de ópera e 

zarzuela. 
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