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Proves d’accés a CFGS. Part específica. Història de l’art. Convocatòria 
ordinària. 2004. 
 
Consta de dos exercicis: 
 
Exercici núm. 1 (5 punts).: 
 
Es  tracta d’un text de vint-i-cinc preguntes. Cada pregunta té quatre possibles 
respostes, identificades amb les lletres a-b-c-d, només una d’elles és la 
correcta. Per respondre cal assenyalar  molt clarament  la resposta triada  en el 
full de respostes. No es penalitzen els errors ni  les omissions però qualsevol 
ambigüitat gràfica, farà que la pregunta no sigui valorada. La puntuació per 
cada resposta correcta, serà de 0,20 punts.  
 
 
Exercici núm. 2  (5 punts) 
 
De tres obres d’art o arquitectura proposades, triar una d’elles per fer un 
comentari,  tenint en compte les qüestions següents:  
1. Context històric (1punt) 
2.  Estil (1punt) 
3. Anàlisi formal: elements plàstics  (1punt) 
4. Contingut i significat ( 1 punt) 
5. Funció (0,5 punts) 
6. Elaboració ordenada i clara segons la pauta indicada i amb riquesa de 

vocabulari (0,5 punts) 
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Exercici núm. 1: 
 
1. El Partenó va ser a la antiguitat, model de composició equilibrada i de 
refinada harmonia on preval el desig de perfecció més que d’originalitat. Aquest 
temple grec és d’estil ? 
a) Gòtic 
b) Dòric 
c) Neoclàssic 
d) Bizantí 
 
2. L’Erectèon ha estat considerat el màxim exponent de l’arquitectura jònica de 
l’Acropòlis d’Atenes, és famós sobre tot pel pòrtic de les Cariàtides. Durant la 
revolució grega de 1827 en va ser destruït i només van quedar... 
a) Cinc Cariàtides 
b) Quatre Cariàtides i tres columnes 
c) Tres Cariàtides de les sis originals 
d) Tres columnes  
 
3. La columna de Trajà, esculpida amb un gran naturalisme, és un relleu que 
mostra una seqüència narrativa. El tema tracta de ? 
a) Diverses accions bèl·liques de Trajà 
b) El casament de Trajà a Roma 
c) La processó de les Nimfes en honor de Trajà. 
d)  Els avantpassats de l’emperador Trajà. 
    
 4. El Patio de los leones, de l’Alhambra, és l’exemple suprem de l’arquitectura 
de l’Espanya musulmana. Es tracta d’un espai íntim, formal però serè, que 
reflecteix el concepte musulmà del paradís. En quina ciutat es troba? 
a) Madrid 
b) Tunísia  
c) Granada 
d) Toledo 
 
5. Les pintures al frec de Sant Climent de Taüll són una esplèndida mostra del 
romànic català per la seva bellesa i tècnica. La figura del Crist al centre de la 
pintura, posat a l’interior de la ametlla mística (o mandorla), rep el nom de: 
a) Pantocrator 
b) Majestat 
c) Anyell Místic 
d) Divinitat 
 
6. D’entre els trets característics en l’arquitectura gòtica està el seu arc. Es 
tracta de l’arc: 
a) De canó 
b) Apuntat o ogival 
c) De ferradura 
d) De pinacle 
 
7. Leonardo da Vinci va pintar la Gioconda fent servir la tècnica ? 
a) Al fresc 
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b) La sanguina 
c) La punta seca 
d) El sfumato 
 
8. L’arquitectura de la catedral de Florència és de cos renaixentista i té 
l’esquelet d’estil gòtic. Qui va dissenyar la cúpula? 
a) Filippo Brunelleschi 
b) Leon Batista Alberti 
c) Elías Rogent 
d) Rafael Sanzio   
 
9. La Pietat del Vaticà feta en el 1498 – 1499, és un conjunt admirablement 
esculpit a partir d’un bloc de marbre, té una combinació excel·lent de 
classicisme en les formes, i de pietat religiosa en el tema. Qui va ser el seu 
autor? 
a) August Rodin 
b) Leonardo da Vinci 
c) Miquel Angel Buonarotti 
d) Gian Lorenzo Bernini 
 
10. L’Art Barroc nasqué vinculat a la Roma dels papes i es desenvolupà a 
Europa i Amèrica Llatina. Més que un estil fou una tendència comuna a totes 
les arts. El seu naixement es data... 
a) Durant el s. XVII i principis del s. XVIII. 
b) Mitjans del s. XIV fins el final del s. XV 
c) En el s. XVI i primera meitat del s. XVII 
d) Tot el s. IX i primera meitat del s. X 
 
11. Les tres gràcies és un tema mitològic que ha estat representat per artistes 
de diferents èpoques. Un d’aquests pintors també ho va fer en diverses 
ocasions 
a) Peter Paulus Rubens 
b) Auguste Rodin 
c) Gustave Courbet 
d) Giotto de Bondone 
  
12. L’Espanya de Felip II era la primera potència econòmica i militar del món, 
per tant no es volia quedar enrere en el camp arquitectònic. Això queda palès 
amb l’edificació d’un monestir en el qual s’aplica un estil  auster, sense motius 
decoratius innecessaris i escaient amb la sobrietat del catolicisme espanyol de 
l’època. S’anomena: 
a) Santa Maria del Mar 
b) Sant Pere de Rodes 
c) Sant Pere del Vaticà 
d) San Lorenzo del Escorial 
 
13. Va pintar els frescos de l’ermita de San Antonio de la Florida, que es va 
acabar al 1798: 
a) Diego Velazquez 
b) Francisco Murillo 
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c) Francisco de Goya 
d) Salvador Dalí 
  
14. El pintor Francés Delacroix va realitzar una obra de caràcter marcadament 
polític el quadre “La llibertat guiant el poble”. A quin estil artístic pertany? 
a) Realisme  
b) Neoclassicisme 
c) Barroc francès 
d) Romanticisme    
 
15. El terme Postimpressionisme va sorgir arrel de l’exposició preparada per 
Roger Fry a Londres a l’hivern de 1910-1911, amb el títol, Manet i els 
postimpressionistes“. Un d’aquests artistes exposava la seva obra? 
a) Vicent Van Gogh 
b) Gustave Courbet 
c) Edvard Munch 
d) William Turner 
    
16. Qui va ser l’autor de la  Primera aquarel·la abstracta, pintada al 1910 i que 
es basava en els principis exposats al llibre “Sobre l’espiritualitat en l’Art”  
a) Pablo Picasso 
b) Piet Mondrian 
c) Wasily Kandinsky 
d) Georges Braque 
 
17. Qui és l’autor del quadre, Les demoiselles d’Avignon ? 
a) Marcel Duchamp 
b) Pablo Picasso 
c) Leonardo da Vinci 
d) Fernando de Lesseps 
 
18. Un edifici modernista de l’arquitecte Antoni Gaudí, que va ser encarregat 
per la Sra. Roser Segimon de Milà entre 1907 i 1910, és: 
a) La casa Ametller 
b) La Pedrera  
c) La Colònia Güell  
d) La casa Batlló 
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19. La frustració que va originar la Primera Guerra Mundial, va donar lloc un 
moviment on totes les formes d’expressió servien per manifestar la protesta 
contra la cultura i tots els valors corruptes que havien fomentat la matança de la 
guerra, l’instrument ja no era l’art sinó l’anti-art. Per quin nom se’l coneix ?   
a) Futurisme 
b) Dadaisme 
c) Surrealisme 
d) Protestantisme 
 
20. Quin nom té el moviment d’art d’avantguarda a Rússia, que es va 
desenvolupar des de 1915, durant la dècada de 1920, fins la seva prohibició a 
finals dels anys trenta? 
a) Impressionisme 
b) Dadaisme 
c) Constructivisme 
d) Renaixement 
 
21. El Pop Art es considera sovint una reacció envers l’expressionisme 
abstracte americà i en contrast amb aquest, representa un retorn a la figuració. 
Quin de aquests artistes és un dels més purs seguidors de aquesta estètica. 
a) Roy Lichtenstein 
b) Yves Klein  
c) Victor Vasarély 
d) Henry Moore 
 
22. En, El Pavelló Alemany, a Barcelona,  l’arquitecte Mies van der Rohe,  
esdevé el precursor d’una manera de construir basada en l’acer i el vidre com 
elements fonamentals. A quin estil es correspon? 
a) Expressionisme alemany 
b) Racionalisme de la Bauhaus 
c) Art Nouveau 
d) Cubisme sintètic 
 
23. A partir d’una fotografia de Mae West, estrella de Hollywood, un artista 
surrealista va imaginar tota una decoració d’interior. Com s’anomena? 
a) Piet Mondrian 
b) Ramon Casas 
c) Salvador Dalí 
d)  Joan Miró 
 
24. Christo Javacheff és l’artista més conegut i espectacular en Land Art amb 
els seus projectes d’”embolicats”. Con es deia el projecte que va fer a Milà al 
1970? 
a) Instal·lació d’aigua del Rin 
b) Figura reclinada 
c) Persistència de la memòria 
d) Arco de lla Pace 
 
25. Claes Oldemburg, va dissenyar per Barcelona una escultura Monumental 
que representa una capsa de mistos oberta, amb alguns llumins encara a dins, 
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uns apagats i altres d’encesos i uns escampats pels voltants. Dins quina 
estètica s’emmarca ?  
a) Pop Art 
b) Expressionisme abstracte 
c) Art cinètic 
d) Informalisme europeu 
 
 
 
Exercici núm. 2 
 
Trieu una obra d’art de les tres proposades a continuació i comenteu-la   
seguint les pautes que s’exposen : 
   
1. Context històric (1punt) 
2.  Estil (1punt) 
3. Anàlisi formal: elements plàstics  (1punt) 
4. Contingut i significat ( 1 punt) 
5. Funció ( 0,5 punts) 
6. Elaboració ordenada i clara segons la pauta indicada i amb riquesa de 

vocabulari ( 0,5 punts) 
 

Obra 1: Notre Dame de Chartres (Mestre de Chartres) 

Obra 2: La rendición de Breda (Diego de Velázquez) 

Obra 3: El Bosc (Albert Giacometti)  
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