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Guía docente Acústica aplicada 

 

GUÍA DOCENTE DE ACÚSTICA APLICADA Á COMPOSICIÓN  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 , DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ACÚSTICA APLICADA Á COMPOSICIÓN  

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.   3      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Fundamentos de acústica aplicada a música e o emprego de ferramentas propias do audio dixital para a 

comprensión do fenómeno acústico. Diseño de materiais acústicos para a composición por ordenador. 
Comprensión dos medios de reproducción electrónica do son e estudo de misturas (acústica e electrónica). 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao medio de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Tecnoloxía aplicada á composición, Composición para a imaxe, Composición, Instrumentación 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T4, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X8, X14, X20, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC4, EC5, EC6, EC7, EC8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1.Coñecer as propiedades do son dende a perspectiva da análise acústica. T:1, T4, X8, X14, X20, X24 

EC6, EC7 

2. Empregar adecuadamente as ferramentas para a análise do son e interpretar correctamente os seus resultados  

para a aplicación no campo da composición. 

T1, T3, T4, X5, X20, X22, 

X24, EC4, EC6, EC8 

3. Adquirir una coñecemento amplo do diferente equipo que interven na manipulación acústica. T4,T16, X5, X14, X24, 

EC4, EC7, EC8 

4. Ser quen de crear materiais acústicos óptimos para a montaxe de composicións de base electrónica. T1, T3, T4, T16, X5, X8, 

X22, EC4, EC5, EC6, EC8 

 

 
4. CONTIDOS 

O son. Acústica xeral e avanzada. 

Ferramentas de análise e manipulación de son. 

Hardware e software implicado na creación acústica. 

O deseño sonoro dende a perspectiva acústica. 

Visión histórica e tendencias no campo da creación electrónica do son e da acústica na composición. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias 

Explicación xeral dos contidos da materia e dos obxectivos que se pretenden acadar ao longo 
do curso citando as actividades a realizar nas sesións. Pequena avaliación inicial. 

Presencial Comezo do cuadrimestre 

Exposición maxistral 
Inclúe todos os aspectos técnicos relacionados co contido a tratar e as súas posibles aplicacións 

no ámbito musical. 

Presencial Durante o Cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica 
Exposición sobre os contidos a tratar dun xeito práctico no que o alumno/a pode observar a 

forma de proceder. Aclaración de dúbidas. Proposta de exercicios a realizar. 

Presencial Durante o Cuadrimestre 

Exercicios prácticos Non presencial Durante o Cuadrimestre 

Prácticas no aula Presencial Durante o Cuadrimestre 

Corrección de exercicios 

Corrección e suxerencias sobre as edicións de son, partituras, secuencias midi e circuitos de 

síntese elaborados polo alumno/a. 

Presencial Durante o Cuadrimestre 

Actividades complementarias 

Tempo adicado a preparación e elaboración de secuencias e montaxe dos circuitos de síntese en 

proxectos de colaboración cos restantes membros do grupo. 

Non presencial Durante o Cuadrimestre 

Titorías individuais Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación 
1.-Probas 

2.-Revisión de probas 

Presencial Final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
-Avaliación Ordinaria: Entrega de prácticas e exercicios. 

                                     Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 
 

-Avaliación Extraordinaria:  Entrega de prácticas e exercicios. 

                                              Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 
                                              Presentación do traballo monográfico. 

 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   
 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Acústica aplicada á Produción e xestión 

GUÍA DOCENTE DE ACÚSTICA APLICADA A PRODUCIÓN E XESTIÓN  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ACÚSTICA APLICADA A PRODUCIÓN E XESTIÓN 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 

ECTS/CUAD.    3       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Fundamentos de acústica aplicada á música (acústica física, psicoacústica e acústica de salas) e emprego de 
ferramentas propias do audio dixital para a comprensión do fenómeno acústico. Fundamentos de acústica 

aplicada á música e emprego de ferramentas propias para a edición, gravación, análise e procesamento 

sonoro. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T4, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X8, X9, X20, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX2, EPX3, EPX4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer os conceptos básicos do tratamento do son, analóxicos e dixitais. Todas 

2. Coñecer as ferramentas dixitais para a comprensión do fenómeno acústico. Todas 

3. Coñecer e comprender o deseño de materiais acústicos para a composición por ordenador. Todas 

4. Comprender os medios de reproducción electrónica do son, e as misturas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Características do sonanalóxico e dixital.  

2. A conversión analóxico/dixital. 

3. Ferramentas de análise e manipulación de son.  

4. Síntese do son. Sintetizadores.  

5. Deseño de materiais acústicos. 

6. Visión histórica e tendencias no campo da creación electrónica do son e da acústica na Produción e Xestión. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presenciais Esporádicamente 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Avaliación Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Revisión do exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Acústica xeral 

GUÍA DOCENTE DE ACÚSTICA XERAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ACÚSTICA XERAL 

ESPECIALIDADE Composición 
Dirección 

Interpretación 

Musicoloxía 
Pedagoxía  

Produción e xestión 

ITINERARIO --- 
--- 

IMTP 

Etnomusicoloxía, Histórica 
Xeral e da linguaxe musical 

--- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3        Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Fundamentos de acústica aplicada á música e emprego de ferramentas propias do audio dixital (de xeración, 
manipulación e procesamento do son) de cara a unha mellor comprensión dos conceptos acústicos e do 

funcionamento dos instrumentos musicais. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X8, X9, X20, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC4, EC6, EC7, EC8, ED7, EI4, EP11, EPX2 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos e ferramentas da acústica musical. T2, T3, T4, T16, X5, X8, 

X9, X20, X22, EC4, EC6, 

EC7, ED7, EI4, EPX2. 

Ser capaz de relacionar os diferentes aspectos da acústica con problemáticas musicais. T1, T3, T4, T16, X5, X9, 

X20, X22, X24, EC7, EC8, 
ED7, EI4, EPX2. 

Adquirir unha visión histórica das relacións entre acústica e práctica musical T1,T3, T4, T16, X5, X9, X20, 

X22, X24, EC6, EC7, EC8, 
EI4, EPX2. 

Adquirir unha visión crítica das decisións que como pedagogos, directores ou compositores se toman en base a 

criterios das diferentes ramas da acústica. 

T1,T3, T4, T16, T5, X9, X20, 

X22, X24, EC4, ED7, EPX2. 
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4. CONTIDOS 

Acústica física 

Acústica musical: Intervalos, gamas musicais e instrumentos musicais. 

Acústica fisiolóxica. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial comezo do cuadrimestre 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

E x p o s i c i ó n  e  d e b a t e  d e  t r a b a l l o s  presencial final do cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Adestramento auditivo de Jazz

GUÍA DOCENTE DE ADESTRAMENTO AUDITIVO DE JAZZ I-II

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: ADESTRAMENTO AUDITIVO DE JAZZ I-II

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Jazz

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h.

ECTS/CUAD. 1’5 1’5 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Desenvolvemento das habilidades e adquisición de coñecementos que faciliten ao alumnado a percepción, a

creación, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Asimilación das principais teorías sobre a

organización da música. Coñecemento das posibilidades sonoras da voz e doutros instrumentos ou fontes

sonoras. Estudo do repertorio e do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da concentración na

escoita, da memoria e da intelixencia musical.

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os demostrados na proba do acceso

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Instrumento, Improvisación, Harmonía, Conxunto

COMPETENCIAS
TRANSVERSAIS:

T1, T6, T13, T15

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X13, X24

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI5, EI7

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS

Desenvolver a sensibilidade musical
T1,T6,T13,T15, X1,X2,X3,X4,X13,X24 EI5,EI7

Desenvolver o oído interno.
T1,T6,T13,T15,X1,X2,X3,X4,X13,X24EI5,EI7

Recoñecer a gama de intervalos e a rítmica, escalas, acordes e sucesións harmónicas mais
afíns ao jazz. T1,T6,T13,T15,X1,X2,X3,X4,X13,X24,EI5,E7

Alentar o afán de escoitar música, de analizala e valorala críticamente para gozar

dela e para poder desenvolver un criterio estético no que basear as interpretacións

T1,T6,T13,T15 ,X1,X2,X3,X4,X13,X24,EI5,EI7
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4. CONTIDOS

Intervalos, escalas, acordes, tensions, progresiones armónicas e ritmos do jazz

Memorización e entoación do repertorio correspondente ao curso. Emprego de recursos rítmicos e melódicos para a improvisación entoada.

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Exposición práctico-teórica Presencial Esporádica

Práctica de aula Presencial Permanente

Traballo persoal Non presencial Permanente

Proba práctica Presencial Ao final de
cuadrimestre

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de caracter presencial. A avaliación continua.

O/a alumno/a dispora de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a
alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina.

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase o seu aproveitamento e evolución, as destrezas acadadas, o nivel de
comprensión dos contidos teóricos e practicos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario.

Deberan consultarse os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes
cuadrimestres da disciplina.
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Guía docente Afinación e mantemento (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE AFINACIÓN E MANTEMENTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: AFINACIÓN E MANTEMENTO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Música antiga (Clave 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  2 2       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento acústico e características do instrumento. 

Principios básicos de afinación. Recursos e hábitos que axuden a manter o instrumento correctamente afinado. 
Consecución de hábitos para manter en perfecto estado os mecanismos do instrumento. Ser quen de identificar 

asposibles causas de problemas mecánicos, así como ter recursos suficientes para solucionar pequenos 

desaxustes que non precisen a intervención dun/dunha especialista. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2,T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X4, X8, X9, X10, X20, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1.Coñecer a mecánica, as partes e a construción do instrumento. Todas 

2. Coñecer os temperamentos históricos. Todas 

3. Desenvolver sensibilidade auditiva para a afinación. Todas 

4. Desenvolver a capacidade de resolución de problemas técnicos e mecánicos. Todas 

5. Concienciación sobre os coidados do instrumento. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Mecánica xeral do instrumento 

Caixa de resonancia 

Produtos de ferro 

Feltros 



                                                          . 

Guía docente Afinación e mantemento (Clave) 

Ferramentas 

Planos 

Afinación e temperamentos 

Regulación do instrumento 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas 
Presencial Durante todo o 

cuadrimestre 

Clases prácticas 
Presencial Durante todo o 

cuadrimestre 

Traballo persoal 
Non presencial Durante todo o 

cuadrimestre 

Titorías Non presencial Esporádica 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Alemán aplicado 

GUÍA DOCENTE DE ALEMÁN APLICADO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de Outubro) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ALEMÁN APLICADO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria Específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  1,5 1,5       Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da lingua alemá nos seus aspectos prosódico, fonolóxico e fonético. Adquisición dos coñecementos 
gramaticais básicos que permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras en lingua estranxeira 

e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira utilizada na música 

clásica e romántica 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para o segundo cuadrimestre, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Tanto o Alemán como o resto dos Idiomas presentes nos estudos da titulación están en relación íntima e directa 
coas disciplinas que versan sobre todo o repertorio lírico (Repertorio Lied, Oratorio, Ópera, etc). 

A disciplina Alemán Aplicado debe capacitar ao alumnado para coñecer, comprender e utilizar axeitadamente a 

lingua alemá nos textos do repertorio, sendo quen de comunicar as ideas poético-musicais co mellor sentido 
prosódico e expresivo, así como unha correcta articulación e dicción. 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X11, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI5, EI6 

 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Pronunciar perfectamente os textos cantados en alemán. T2, T6, T13, X8, X11, X24, 

X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer os aspectos prosódicos, fonolóxicos e fonéticos propios da lingua alemá. T1, T2, T6, T13, X8, X11, 
X24, X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer a música vocal en lingua alemá e poder comprender o sentido expresivo dos seus textos, a través da análise dos seus textos 

poéticos e dramáticos. 
T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Afondar nos coñecementos gramaticais que permitan comprender a estrutura do idioma. T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares da lingua alemá. T1, T2, T6, T13, X8, X11, 

X24, X25, EI1, EI2, EI5. 

 



                                                          . 

Guía docente Alemán aplicado 

 

 
4. CONTIDOS 

1-Fonoloxía e prosodia do alemá. Transcrición fonética segundo A.P.I.  

2-Articulación e Dicción do alemá. Lectura fluída. 

3- Comprensión dos textos poéticos, sacros e teatrais do repertorio no idioma alemá. 

4- Coñecemento do repertorio alemán. 

5- Metodoloxía de traballo autónomo. Prácticas individuais de transcrición e lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Prácticas (Exposición teórico-práctica, para introducir os aspectos teóricos e prácticos aplicables no 

repertorio a estudar)  
Presencial Permanente 

Traballo Persoal (Tempo de estudo individual do alumno) Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Permanente 

Audicións (Interpretación en audición pública do repertorio traballado durante as clases) Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Alemán ou Italiano Aplicado 

GUÍA DOCENTE DE ALEMÁN OU ITALIANO APLICADO I-II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ALEMÁN/ITALIANO APLICADO I-II 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.     2 2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos dunha lingua estranxeira (Alemán ou Italiano), que permita a 
comprensión do idioma e facilite, así mesmo, a comunicación na promoción e comercialización de artistas e nas 

técnicas de venda. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T5, T6, T9, T12, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X16, X18, X21, X24, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX1 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir nocións básicas do idioma para a comunicación con entidades relacionadas coa PeX en ditos idiomas Todas 

Afondar nos aspectos gramaticais que permitan unha mellor comprensión do idioma Todas 

Producir, reproducir e comprender mensaxes orais sinxelas na língua alemana ou francesa Todas 

Pasos para a tradución Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Comprensión xeral, produción e reprodución de mensaxes orais. 

Afondamento no estudio do son, do acento das palabras e da entoación na frase. 

Reprodución da correcta ar ticulación dos fonemas. 

Conceptos gramaticais básicos 
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Guía docente Alemán ou Italiano Aplicado 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presencial Durante o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádica 

Lectura Guiada Presencial Durante o cuadrimestre 

Exame escrito Presencial Ao final do  cuadrimestre 

Pescuda de información Non Presencial Durante o cuadrimestre 

Traballo persoal Non Presencial Durante o cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Análise

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE I-IV

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO

DECRETO 171/2016, DO 24 DE OUTUBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: ANÁLISE I-IV

ESPECIALIDADE Interpretación
Pedagoxía
Produción e xestión

ITINERARIO Todos, agás Jazz.
Xeral e da linguaxe musical
---

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h

ECTS/CUAD. 2 2 2 2 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na
súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con
outras disciplinas. Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da
creación musical.

COÑECEMENTOS PREVIOS:
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e
habilidades adquiridas no cuadrimestre anterior

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Todas aquelas disciplinas de formación básica relacionadas co análise

COMPETENCIAS
TRANSVERSAIS:

T1 , T2 , T4 , T7 , T8 , T1 0

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X10, X11, X12, X13, X15, X17

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5, EP3, EPX3, EPX6, EPX7

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Estudar as obras musicais a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa
comprensión e valoración.

X1, X3 , X13 , EP3,
EPX6, EPX7.

Aplicar a análise formal e estilística ao repertorio musical das diferentes épocas e estilos estudados, dende o
Barroco ao S. XX.

T1 , T7 , X1 0, EI5,
EPX6, EPX7

Estudar e asimilar os fundamentos estéticos e estilísticos dos principias compositores das épocas estudadas,
dende o Barroco ao S. XX.

X1, X11, X12, X15, X17,
EPX6, EPX7

Recoñecer auditivamente os elementos estudados. X1, X10, EP3, EPX7.

Lograr o estudo autónomo dunha partitura coas ferramentas de traballo que se exerciten durante o curso para
obter unha interpretación máis persoal e madura.

T2, T4, T8, T10, EI1, EPX3.
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4. CONTIDOS

Música do Barroco.

Música de Clasicismo.

Música do século XIX.

Música do século XX.

(A temporalización detallada por cuadrimestres está recollida nas programacións dos correspondentes cuadrimestres da disciplina)

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre

Avaliación
Presenciais e non

presenciais
Ao remate de cada
contido e do
cuadrimestre.

Titorías Presenciais Esporadicamente

Realización de tarefas Non presenciais Semanalmente

Traballo persoal Presencial e non
presenciais

Todo o cuadrimestre

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación preferentemente será continua* e o alumno/a disporá de dúas
convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o
alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do
cuadrimestre correspondente.

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina
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Guía docente Análise aplicada Composición 

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE APLICADA Á COMPOSICIÓN I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE APLICADA Á COMPOSICIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina de formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa 
comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos, e a súa interrelación con outras 

disciplinas. Estudo do repertorio musical e do seu contexto: principais compositores/as, escolas e tendencias da 

creación musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao medio de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Composición, instrumentación, historia da música 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T8, T14  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X10, X11, X12, X13, X15, X25  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC2, EC3, EC7, EC10  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos e    ferramentas da análise musical a todos os niveis: harmónico-   

contrapuntístico, melódico-interválico, motívico, rítmico, textural, tímbrico, dinámico, macro- e micro-estructural... 

T2, X1, EC1, EC2, 

Ser capaz de establecer relacións entre distintas épocas, autores, estilos, así como de avaliar a utilización de ideas e 
procedementos extra-musicais. 

T1, T2, T3, X11, X12, X13, 
X15, EC1, 

Ser quen de establecer relacións entre a teoría e o resultado na práctica, sobre a funcionalidade da obra, tratamento do 
tempo, do espazo sonoro, da instrumentación e orquestración. 

T2, T3, T4, T14, X10, X25, 
EC1, EC3, EC7, EC10 

 

 
4. CONTIDOS 

Coñecemento teórico e práctico dos procedementos e  ferramentas da análise musical a todos os niveis: harmónico- contrapuntístico, melódico-

interválico, motívico, rítmico, textural, tímbrico, dinámico, macro- e micro-estrutural. 

Establecemento de relacións entre distintas épocas, autores, estilos, así como avaliamento da utilización de ideas e procedementos extra-musicais. 

Análise de obras ou fragmentos que abranguen o período dende o Gregoriano ata o romanticismo incluído. 
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Guía docente Análise aplicada Composición 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial fin dos cuadrimestres 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Exposición de traballos individuais. 

                                      Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 
-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Análise aplicado a dirección 

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE APLICADO A DIRECCIÓN I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE APLICADO A DIRECCIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2   3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa 
comprensión e valoración. Consecución de ferramentas destinadas á súa aplicación na práctica da dirección. 

Coñecemento dos diferentes métodos analíticos, e a súa interrelación con outras disciplinas. Estudo do repertorio 

musical de obras do repertorio vocal e/ou instrumental, e do seu contexto: principais compositores/as, escolas e 
tendencias da creación musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Instrumentación, composición aplicada a dirección 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X4, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED3, ED4, ED10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer os principais métodos compositivos a través da historia. Todas 

Coñecer os principais sistemas analíticos. Todas 

Ser capaz de analizar obras dende o barroco ata a actualidade. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

A música do barroco. 

A música no clasicismo. 

A música romántica 

A música do século XX. A música contemporánea. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Corrección de exercicios presencial permanente 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Entrega e exposición de traballos.  

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados no cuatrimestre. 

 
-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados no cuatrimestre. Entrega de traballos. 

 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Análise aplicado a Musicoloxía  

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE APLICADA Á MUSICOLOXÍA I-IV  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE APLICADA Á MUSICOLOXÍA  I-IV 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.   1,5 1,5 1,5 1,5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa 

comprensión e valoración. Coñecemento e descrición dos diferentes métodos analíticos, e desenvolvemento da 
súa aplicación á investigación histórica. Estudo do repertorio musical e do seu contexto: principais 

compositores/as, escolas e tendencias da creación musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Análise e outras materias de formación básica 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T8, T14 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X10, X11, X12, X13, X15, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM6, EM10, EM11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Estudar as obras musicais a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa 

comprensión e valoración. 

T2, X1, X10, X12, EM1, 

EM2 

2. Aplicar a análise formal i estilística ao repertorio musical das diferentes épocas e estilos estudados, dende o Barroco 

ao S. XX. 

T1, T3, T8, X10, X13, X15, 

EM1  

3. Estudar e asimilar os fundamentos estéticos e estilísticos dos principias compositores das épocas estudadas, dende o 

Barroco ao S. XX. 
X11, X12, EM2 

5. Lograr o estudo autónomo dunha partitura coas ferramentas de traballo que se exerciten durante o curso para obter 
unha interpretación mais persoal e madura. 

T1, T14, X2, X13, X15, X25, 
EM6,  

 

 
4. CONTIDOS 

1. Características xerais do estilo barroco. 1.1. Contexto histórico. 1.2. Formas e xéneros. 1.3. Harmonía. 1.4. Contrapunto. 1.5. Ritmo. 1.6. Melodía. 

1.7. As diferentes escolas barrocas. 1.8. O baixo continuo. 2. As grandes formas da música vocal. 2.1. Ópera. 2.2. Cantata. 2.3. Oratorio. 2.4. Paixón. 
3. Concerto. 3.1. Concerto grosso. 3.2. Concerto solista. 4. As formas contrapuntísticas:  4.1. O Ricercar. 4.2. A Invención. 4.3. A Fuga. 5. A Sonata: 

5.1. Sonata da chiesa. 5.2. Sonata da camera. 6. A Suite. 

1. Características xerais do estilo pre-clásico e clásico. 1.1. Características socioculturais. 1.2. Formas. 1.3. O estilo galante. 1.4. O estilo sentimental. 
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2. Da Suite á Sonata: A evolución da suite barroca á sonata clásica . 3. Os principais compositores da transición. 3.1. C. Ph. Emanuel Bach. 3.2. J. C. 

Bach. 3.3. Scarlatti. 4. Os principais compositores do clasicismo pleno. As formas de sonata. 4.1. Haydn. 4.2. Mozar t. 4.3. Beethoven. 4.4. Sonata. 

4.5. Cuarteto. 4.6. Sinfonía. 4.7. Concerto.- 5. Sturm und Drang. 6. Música vocal no Clasicismo. 

1. Características xerais do estilo pre-clásico e clásico. 1.1. Características socioculturais. 1.2. Formas. 1.3. O estilo galante. 1.4. O estilo sentimental. 

2. Da Suite á Sonata: A evolución da suite barroca á sonata clásica . 3. Os principais compositores da transición. 3.1. C. Ph. Emanuel Bach. 3.2. J. C. 

Bach. 3.3. Scarlatti. 4. Os principais compositores do clasicismo pleno. As formas de sonata. 4.1. Haydn. 4.2. Mozar t. 4.3. Beethoven. 4.4. Sonata. 
4.5. Cuarteto. 4.6. Sinfonía. 4.7. Concerto.- 5. Sturm und Drang. 6. Música vocal no Clasicismo. 

1. Características xerais da música no século XX.  1.1. Periodificación. 1.2. Características estilísticas. 2. A música no cambio de século. 2.1. 
Posromanticismo.  2.2. Impresionismo. 2.3. Linguaxes nacionalistas. 2.4. Scriabin. 3. Neoclasicismo. 3.1. Características. 3.2. Principais autores. 4. A 

Escola de Viena. 4.1. Características e periodificación. 4.2. Período atonal. 4.3. Período dodecafónico. 5. A segunda metade do S. XX. 5.1.  A música 

na segunda metade do século XX. 5.2. Características xerais. 5.3. Principais correntes. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presencial Todo o cuadrimestre 

Avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

Realización de tarefas Non Presencial Esporadicamente 

Traballo persoal Non Presencial Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente.  

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE DA MÚSICA CONTEMPORÁNEA I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE DA MÚSICA CONTEMPORÁNEA I-IV 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.     3 3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e análise da obra musical desde os inicios do século XX ata a actualidade, a partir dos seus materiais 

construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Afondamento nos 

diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao medio de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Interpretación, historia da música, dirección de orquestra, pedagoxía da linguaxe musical, jazz. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X4, X10, X11, X12, X13, X15, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC2, EC3, EC7, EC8, EC10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto  163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos e    ferramentas da análise da música do S.XX a todos os niveis: 
harmónico-contrapuntístico, melódico-interválico, motívico, rítmico, textural, tímbrico, dinámico, macro- e micro-

estructural... 

T1, T2, T3, T4, T8, X4, X10, 

X11, X12, X13, X15, X23, 

EC1, EC2, EC3, EC7, EC8, 
EC10 

Ser capaz de establecer relacións entre distintas estéticas, autores, estilos, así como de avaliar a utilización de ideas e 
procedementos extra-musicais. 

T1, T2, T3, T4, T8, X4, X10, 

X11, X12, X13, X15, X23, 
EC1, EC2, EC3, EC7, EC8, 

EC10 

Ser quen de establecer relacións entre a teoría e o resultado na práctica, sobre a funcionalidade da obra, tratamento do 

tempo, do espazo sonoro, da instrumentación e orquestración. 

T1, T2, T3, T4, T8, X4, X10, 

X11, X12, X13, X15, X23, 

EC1, EC2, EC3, EC7, EC8, 
EC10 

 

 
4. CONTIDOS 

Metodoloxías analíticas 

Autores e linguaxes nos séculos XX e XXI 

Exposicións e debates 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial fin dos cuadrimestres 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
-Avaliación Ordinaria:  Exposición de traballos individuais. 

                                      Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 
-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE DA MÚSICA DO SÉCULO XX-XXI (I-II) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE DA MÚSICA DO SÉCULO XX-XXI (I-II) 

ESPECIALIDADE Dirección  ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais:  

ECTS/CUAD.        3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e análise das obras musicais do século XX ata a actualidade, centrándose especialmente no repertorio 
para grandes formacións, atendendo aos seus materiais construtivos, estilísticos e dos diferentes criterios que 

interveñen na súa comprensión e valoración. Principais compositores/as, escolas e tendencias de creación 

musical. Novas grafías. A obra para coro, banda e orquestra dos/as compositores/as galegos/as do século XX ata 
a actualidade. Estudo e análise das súas obras máis representativas. Características principais. Desenvolvemento 

de proxectos de interpretación deste repertorio. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os relativos ao Análise aplicado á dirección 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Historia da música, dirección de orquestra, pedagoxía da linguaxe musical, jazz, análise aplicado á dirección, e 
os relativos á interpretación (conxunto, canto ou instrumentos aplicado…). 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X13, X15, X16, X17, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED4, ED8, ED10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos e ferramentas da análise da música do S.XX-XXI a todos os 

niveis: harmónico-contrapuntístico, melódico-interválico, motívico, rítmico, textural, tímbrico, dinámico, macro e 
micro-estructural... 

T1, T2, T3, T4, T8, X1, X4, 

X10, X11, X12, X13, X15, 
X23, ED2, ED4, ED8, ED10 

Ser capaz de establecer relacións entre distintas estéticas, autores, estilos, así como de avaliar a utilización de ideas e 

procedementos extra-musicais. 

T1, T2, T3, T4, T8, X1, X4, 

X10, X11, X12, X13, X15, 

X16, X17, X23, ED2, ED4, 
ED8, ED10 

Ser quen de establecer relacións entre a teoría e o resultado na práctica, sobre a funcionalidade da obra, tratamento do 
tempo, do espazo sonoro, da instrumentación e orquestración. 

T1, T2, T3, T4, T8, X1, X4, 

X10, X11, X12, X13, X15, 
X17, X23, ED2, ED4, ED8, 

ED10 
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4. CONTIDOS 

Metodoloxías analíticas 

Autores e linguaxes nos séculos XX e XXI 

Exposicións e debates 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias  Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva Presencial Regular 

Práctica individual e pescuda de información Presencial Regular 

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final do cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes Presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase, 

tempo especial de titoría 

Esporádica 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación 

Musicoloxía  

ITINERARIO IMTP 

Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 3h 

ECTS/CUAD.    3 3     Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo e práctica das ferramentas máis usuais para a aproximación analítica á música de tradición oral, 
facilitando o afondamento no coñecemento da obra musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T8  

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X5, X10, X13, X14, X18, X25  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI4, EM1, EM3 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Dotar aos alumnos das ferramentas necesarias para discernir as estructuras e facturas propias de cada estilo. Todas 

2. Utilizar a análise coma unha ferramenta aplicada a outras concepcións: entender a música en relación a unha cultura 

determinada, a interpretación, significación dentro do estilo, función social, técnicas compositivas e/ou improvisatorias, 

etc. 

Todas 

3. Comprender a importancia da música como parte fundamental dunha cultura ou pobo determinado realizando 

asociacións entre música e sociedade. 
T1, T2, T8, X 3, EM1 

4. Utilizar, de forma autónoma e con sentido crítico, os diferentes medios ó seu alcance para ampliar e completa-la súa 

formación, relacionando os seus coñecementos musicais con datos de outra índole (técnicos, científicos, sociais, 

históricos...), adquiridos de forma autónoma (lecturas, investigacións...), noutras materias, ou ben a través da súa 
experiencia cotiá. 

T1, T2, T8, T17, X3, X5, 

X17, X25, EM1, EM3, EI4 

5. Comprender a importancia e apreciar o valor das manifestacións musicais de tradición oral entendendo a súa enorme 

diversidade e amplitude 
T2, X16, X17, EM1. 

 
4. CONTIDOS 

 

1. Concepto e obxecto da análise musical.  

2. Características xerais das musicas de tradición oral 

3. Análise dos diferentes elementos. 

4.  A forma 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación preferentemente será continua* e o alumno/a disporá de dúas 
convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

 
No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Análise de Jazz 

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISE DE JAZZ I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE JAZZ I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: Adquisición de coñecementos que faciliten a interpretación na improvisación jazzística, a través do estudo 

do repertorio no seu contexto estilístico. Desenvolvemento de habilidades que faciliten a percepción dos/ 
as grandes improvisadores/as, a creación nas improvisacións ao longo da evolución do jazz, a reflexión 

sobre as improvisacións propias e a documentación analítica do jazz. Desenvolvemento do oído a través 

do coñecemento analítico, a escoita selectiva e a memoria en consonancia coa intelixencia musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Para o primeiro cuadrimestre, os requiridos na proba de acceso. Para os seguintes, os adquiridos no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina de análise garda concordancia coas asignaturas de Harmonía de jazz, Historia do jazz, Teoría 

e práctica da Improvisación, Conxunto e Orquestra. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T8, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X17, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI5, EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir coñecementos que faciliten a interpretación na improvisación jazzística, a través do estudo do repertorio no 
seu contexto estilístico.  

Todas 

Desenvolver habilidades que faciliten a percepción dos as grandes improvisadores/as, a creación nas improvisacións ao 

longo da evolución do jazz, a reflexión sobre as improvisacións propias e a documentación analítica do jazz. 
Todas 

Desenvolver a percepción auditiva a través do coñecemento analítico, a escoita selectiva e a memoria en consonancia 

coa intelixencia musical. 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Desenvolvemento analítico da tonalidade.  Centros tonais. Espazos sonoros. Desenvolvemento analítico da harmonía modal. Resolución de 
dominante. Modalidades adicionais á tonalidade. Dominantes secundarios. Subdominante blues. Acordes interpolados. Dominantes extendidos. 

Dominantes substitutos. Dominantes da tonalidade 

Dominantes sin función de dominante. O acorde disminuido. Intercambio Modal. Acordes dominantes resolucions especiales. Graos alterados 

cromáticamente. Utilización das notas non diatónicas respecto das diatónicas sobre as escalas modais. Acordes incompletos ou híbridos. Relación de 
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disminuidos. Bitonalidade. Escala menor harmónica. Escala maior harmónica. Armonia modal. O sus7b9 

Tecnicas de composicion. Revision intercambio modal ,sistema frixio. Sistema eslonimski. Acordes compostos. Pentatonicas alteradas 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica Presencial Regular 

Estudo individual Non presencial Regular 

Pescuda de información Non presencial Ao longo do cuadrimestre 

Seminarios e masterclass 
 

Presencial 
 

Esporádica 
 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, concertos... relacionados coa disciplina) Presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na calse, 

tempo especial de titoría 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Antropoloxía cultural de Galicia 

GUÍA DOCENTE DE ANTROPOLOXÍA CULTURAL DE GALICIA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANTROPOLOXÍA CULTURAL DE GALICIA 

ESPECIALIDADE Interpretación 

Musicoloxía 

ITINERARIO IMTP 

Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais:  

ECTS/CUAD.      6    Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de coñecementos sobre as distintas dimensións da cultura galega, con especial atención ás claves 

comportamentais e simbólicas, así como a creación dunha conciencia de Galicia como unha realidade cultural, 

socioeconómica, con identidade de seu. Análise da realidade galega contemporánea desde os procedementos da 

antropoloxía cultural. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: T1, T2, T4, T8, T14, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X12, X16, X25, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI8, EM6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Comprender o concepto de cultura galega e as súas implicacións. Todas 

2. Coñecer as principais teorías antropolóxicas de Galicia. Todas 

3. Adquirir as capacidades necesarias para entender a cultura propia así como as demais. Todas 

4. Valorar a antropoloxía como medio de diálogo intercultural. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Introdución. Poboación e asentamentos 

Alimentación 

Protección e transporte 
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O traballo e a propiedade 

Sociedade 

Relixión 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación preferentemente será continua* e o alumno/a disporá de dúas 
convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

 

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programación da disciplina. 
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Guía docente Antropoloxía cultural xeral 

GUÍA DOCENTE DE ANTROPOLOXÍA CULTURAL XERAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ANTROPOLOXÍA CULTURAL XERAL 

ESPECIALIDADE Interpretación 
Musicoloxía 

ITINERARIO IMTP 
Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h 

ECTS/CUAD.     3     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Comprensión do concepto de cultura e as súas implicacións. Presentación dos principais paradigmas da análise 
antropolóxica e dos campos de traballo básicos da antropoloxía. Adquisición das capacidades necesarias para 

entender as outras culturas e a propia, así como o interese polo fomento do diálogo intercultural e o respecto ás 
diferenzas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T8, T14, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X12, X16, X25, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EM2, EM6  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Comprender o concepto de cultura e as súas implicacións. Todas 

Coñecer as principais teorías antropolóxicas. Todas 

Adquirir as capacidades necesarias para entender outras culturas, así como a propia. Todas 

Valorar a antropoloxía como medio de diálogo intercultural. Todas 

 

 

 
4. CONTIDOS 

A antropoloxía 

Estudo da cultura 
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Guía docente Antropoloxía cultural xeral 

O patrón universal 

Historia das teorías antropolóxicas 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación preferentemente será continua* e o alumno/a disporá de dúas 
convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

 

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programación da disciplina. 
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Guía docente Arquivística e biblioteconomía 

GUÍA DOCENTE DE ARQUIVÍSTICA E BIBLIOTECONOMÍA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ARQUIVÍSTICA E BIBLIOTECONOMÍA  

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h 

ECTS/CUAD.   6       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo dos princípios, procedimentos e problemas vinculados ao almacenamento de documentos. Funcións da 

arquivística. A teoria das três idades. Biblioloxía. Normativa de clasificación documental. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X16, X17, X18, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Identificar e recoñecer as tarefas propias organizativas dos arquivos e das bibliotecas actuais Todas 

Coñecer e valorar a historia e a función dos arquivos e das bibliotecas como institucións de xestión e conservación para 

a difusión do coñecemento 
Todas 

Clasificar os soportes e instrumentos de escritura e coñecer os materiais dunha biblioteca Todas 

Coñecer e aplicar as normas de catalogación musical españolas Todas 

Manexar a localización e o rexistro do material sonoro e documental da biblioteca do centro a través do programa 

MEIGA 
Todas 

Investigar unha das bibliotecas galegas e analizar a xestión da documentación e do seu uso público Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Definición e conceptos da arquivística. Historia dos aquivos. Soportes documentais e instrumentos da escritura. Historia da catalogación en España. 
Regras de catalogación musical en España. Valoración e uso práctico. 

Concepto de biblioteca. Tipoloxías. Os materiais da biblioteca. Organización e conservación. O repertorio musical nas bibliotecas españolas. Xestión 
de fondos e de préstamo no programa MEIGA. 
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Guía docente Arquivística e biblioteconomía 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposicion teórica Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Prácticas de catalogación Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Pescuda de información e exposición Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial Esporádica 

Titorías Presencial Esporádica 

Traballo persoal Non presencial Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación preferentemente será continua* e o alumno/a disporá de dúas 

convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. 
 

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programación da disciplina. 
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Guía docente baixo continuo (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE BAIXO CONTINUO I-VI  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: BAIXO CONTINUO I-VI 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Clave) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2 2 2   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Realización do baixo continuo de diferentes épocas e autores/as. Coñecemento e emprego dos distintos sistemas 

de cifraxe e técnicas de acompañamento e ornamentación empregadas. Realización de liñas de baixo continuo 
seguindo os diferentes criterios estilísticos e estéticos. Tratados da época. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen coñecementos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Interpretar a regra da oitava en todas las tonalidades e nas 3 posicións resolvendo as voces correctamente  

Desenvolver a capacidade de lectura en ms e facsimeis  

Coñecer as diferenzas estilísticas do baixo continuo segundo o estilo  

Desenvolver a capacidade de ornamentación e improvisación no baixo continuo  

Estudar os principais tratados históricos  

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Dandrieu 

M.Corrette 

Estilo italiano 

BC alemán 

Baixos ostinatos 
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Guía docente baixo continuo (Clave) 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente baixo continuo (Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco) 

GUÍA DOCENTE DE BAIXO CONTINUO I-VIII  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: BAIXO CONTINUO I-VI 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Instrumentos de corda 

pulsada do renacemento e barroco) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2 2 2 2 2 Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Realización do baixo continuo de diferentes épocas e autores/as. Coñecemento e emprego dos distintos sistemas 
de cifraxe e técnicas de acompañamento e ornamentación empregadas. Realización de liñas de baixo continuo 

seguindo os diferentes criterios estilísticos e estéticos. Tratados da época. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen coñecementos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer e practicar a realización das cadencias, as progresións armónicas e os enlaces melódicos no instrumento de 

continuo. 
Todas 

Coñecer os diferentes sistemas de cifrado do baixo continuo Todas 

Coñecer e estudar os principales tratados históricos e modernos de baixo continuo para corda pulsada. Todas 

Practicar e aumentar prograsivamente a capacidade de lectura a vista do baixo continuo Todas 

Coñecer os diferentes recursos idiomáticos propios de cada instrmento para a realización do baixo continuo Todas 

Realizar o baixo continuo de obras de distintos periodos e estilos do Barroco, respectando as características propias de 
cada unha delas e baseandose en criterios interpretativos historicistas. 

Todas 

Practicar a ornamentación e a improvisación na realización do baixo continuo. Todas 
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Guía docente baixo continuo (Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco) 

 
4. CONTIDOS 

Exercicios: Cadencias. A regra da oitava. Sucesións armónicas. Enlaces melódicos. Ornamentación. 

Repertorio: Realización do baixo continuo de: obras para unha voz ou un instrumento solista e baixo do Seicento italiano. Ostinatos. 

Madrigais. Recitativos e arias de operas e cantatas. Suites francesas. Sonatas do barroco pleno e tardío. Tonos humanos. Concerto e Concerto Grosso. 

Formación: Realización do baixo continuo en grupos variados de música de cámara e na orquestra 

Fontes: Estudo dos principais tratados históricos e modernos de baixo continuo para corda pulsada. Aplicación deste coñecemento na execución 

do b. continuo. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Baixo contínuo (Viola da gamba) 

GUÍA DOCENTE DE BAIXO CONTINUO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: BAIXO CONTÍNUO I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Viola da gamba 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual/Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música Antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Realización do baixo continuo de diferentes épocas e autores/as. Coñecemento e emprego dos distintos sistemas 
de cifraxe e técnicas de acompañamento e ornamentación empregadas. Realización de liñas de baixo continuo 

seguindo os diferentes criterios estilísticos e estéticos. Tratados da época. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os estipulados na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9 
 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver a práctica do baixo continuo na viola da gamba tanto como instrumento melódico como armónico. 

Leer os acordes a partir dun baixo cifrado na viola da gamba. 
Coñecer as prácticas armónicas nos diferentes estilos musicais aplicados á viola da gamba. 

Coñecer a práctica do baixo continuo segundo os tratados das diferentes épocas 

TODAS 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Lectura de tablas de acordes e improvisación de baixos cifrados 

Interpretar o baixo continuo como instrumento melódico apoiado dun instrumento armónico atendendo ás normas de articulación, dinámica, gesto de 

acda estilo 

Lectura a primera vista de baixos continuos melódicos e armónicos 

Traballo teórico sobre as fontes históricas relativas ao baixo continuo na viola da gamba 
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Guía docente Baixo contínuo (Viola da gamba) 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

 
CUALIDADE  

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases teóricas e prácticas sobre acordes na viola e baixo cifrado Presencial Semanal 

Práctica individual/Estudo persoal No presencial Semanal 

Concertos e audición públicos Presencial Cuadrimestral 

Exames de lectura a primeira vista Presencial Cuadrimestral 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria  

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

1. Evaluación CONTINUA 

Traballo persoal: ponderará un 50% da nota final. Valorarase a progresión na mellora do alumno, a capacidade de traballo, a asistencia ás clases, o 
desenvolvemento na capacidade crítica e na capacidade de tocar en grupo 

Audicións e concertos: serán un 50% da nota final. Valorarase o dominio técnico nas obras a interpretar, a capacidade artística e comunicativa, o 

coñecemento e posta en práctica do estilo interpretativo, a flexibilidade dentro do grupo 
2. Evaluación ALTERNATIVA 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas (3 o máis ao semestre), segundo o protocolo aprobado 

polo centro, o alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do 
cuadrimestre correspondente 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
Consistirá nunha proba práctica, interpretando un repertorio da dificultade adecuada ao nivel amosando control técnico, coñecemento das práctica 

interpretativas e estilísticas propias de cada época,  unha capacidade artística e comunicativa adecuada, unha autonomía na capacidade interpretativa 

e a capacidade de tocar en grupo.  
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina A 

ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
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Guía docente Canto 

GUÍA DOCENTE DE CANTO I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CANTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO CANTO 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 horas 

ECTS/CUAD. 9 9 9 9 10 10 10 11 Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento das posibilidades técnicas do aparello fonador e utilización correcta deste nas interpretacións. 

Desenvolvemento das capacidades artística, musical e técnica e dun estilo propio baseado no coñecemento 

dos criterios interpretativos que permitan abordar un repertorio representativo e axeitado segundo as súas 
calidades vocais. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para os seguintes 
cuadrimestres os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa coas disciplinas propias de interpretación no canto (repertorio, concertación, 

escena lírica, interpretacións históricas) ademais de maneira propedéutica coas disciplinas de conxunto 
(Coro e Música de cámara). 

A disciplina de Canto  debe capacitar ao alumno/a no exercicio dunha labor interpretativa de alto nivel de 

acordo coas características do seu instrumento, tanto no papel solista como formando parte dun conxunto, 
amosando suficiente coñecemento do seu instrumento e dominando as técnicas de interpretación do mesmo.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X4, X6, X9, X10, X17, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI4, EI6, EI7, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Realizar as interpretacións demostrando o suficiente control corporal, cunha correcta respiración e emisión vocal, 

asimilando asemade actitudes que se deben eliminar por resultar nocivas. 

T1, T2, T3, X1, X3, E17, 

EI1, EI2, EI5 

Coñecer as técnicas escénicas que leva a súa actividade profesional. T2, T13, X9, X10, X17, X21, 

EI2, EI3, EI4, EI5 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 
súa calidade sonora. 

T2, T6, T13, X6, X9, X10, 
EI1, EI2 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T2, T6, T13, X6, X9, X10, 
EI1, EI2 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T2, T3, T6, T13, T15, X1, 

X3, X4, X9, X17, X21, EI2, 
EI3, EI4  

Responder correctamente as indicacións feitas polo profesor/a en todos os aspectos técnicos necesarios (legato, 

utilización dos resoadores, fraseo, conexión do aire …). 

T1, T2, T3, T6, T13, X3, X4, 

X10, X17, X21, EI1, EI2, 
EI3, EI4, EI5 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 

como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T1, T2, T3, T13, T15, X4, 

X6, X9, X10, X17, X21, EI4, 
EI5 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T1, T2, T3, T6, T13, T15, 
X1, X3, X4, X6, X9, X10, 
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Guía docente Canto 

X17, X21, EI1, EI2, EI3, 

EI4, EI5 

 
4. CONTIDOS 

1- Recursos de técnica vocal para canto lírico. 

2- A articulación e o fraseo. A dicción 

3- A afinación 

4- O estilo interpretativo   

5- Estratexias de aprendizaxe e estudo   

6- As TIC e os seus beneficios no estudo 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 

alumno/a ao comezo do curso, e exposición das espectativas que ten cara ao cuadrimestre que 
comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e 

puntualizacións técnicas das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal e do 

repertorio, en clase ou na casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

á práctica vocal, estilo das obras que deberá interpretar, fonética…) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, concursos, seminarios, conferencias..., 

relacionados coa disciplina, interpretacións públicas con fins socio-culturais, solista ou en 

formacións camerísticas). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 

control  técnico durante a interpretación do mesmo.  
2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 

 
2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Canto/ instrumento aplicado 

GUÍA DOCENTE DE CANTO OU INSTRUMENTO APLICADO Á DIRECCIÓN I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CANTO OU INSTRUMENTO APLICADO Á DIRECCIÓN (I-IV) 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0.5h 

ECTS/CUAD 2 2 2 2 2 2 - - Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento propio, ou voz, e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. Aplicación técnica no coñecemento das diferentes seccións da 
orquestra/coro. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Repertorio orquestral e instrumentos afíns 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED4, ED11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adoptar unha postura corporal adecuadas á interpretación instrumental ou vocal, e desenvolvemento de técnicas de 

respiración correctas no seu caso 

T1, T3, T6, T13, T15,X1, 

X3, X6, X8, X11, X13, 

X21, X24,E11 y E15 

Progresar no coñecemento dos aspectos técnicos e sonoros que permitan abordar o repertorio orquestral/coral 

 

T1,T2,T3,T6,T13,T15, X6 
EI4 

Adquirir hábitos de estudio correctos para a progresión en todos os aspectos técnicos, sonoros e interpretativos. 
 

T1,,T3,T6,T13, X6,X9,X24 

Adquirir coñecementos estéticos, analíticos e formais e técnicos para abordar con autonomía e criterios coherentes o 

traballo sobre o repertorio. 

 

T2,T3,T6,T13, X1,X3,X17 
EI1,EI4,EI7 

Coñecer as convencións interpretativas do repertorio orquestral/coral 

 

T1,T2,T3,T6,T13, X1, X 3, 

X6, X17, EI1, EI10 

Coñecer as peculiaridades técnicas e acústicas do instrumento ou instrumentos da familia/voz aplicados ao repertorio 

orquestral/coral 

 

T1,T2,T3,T6,T13, X4,X6, 

EI1,EI4 

Desenvolver o espírito crítico para percibir adecuadamente o valor artístico dunha obra musical e a calidade na 

interpretación 

 

T6,T6,T13,T15, X4, X10, 

X21, EI6, EI10 
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Guía docente Canto/ instrumento aplicado 

4. CONTIDOS 

Interpretación de repertorio orquestral/coral 

Análise musical aplicada 

Selección de Audicións do repertorio orquestral/coral 

Coñecemento dos principais compositores, escolas e tendencias da creación musical. 

Desenvolvemento da memoria musical e da lectura a primeira vista 
 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial ao comezo 

Reforzamento e consolidación de competencias xa adquiridas presencial/non presencial permanente 

Elaboración e reelaboración de información presencial/non presencial permanente 

Práctica individual presencial/non presencial permanente 

Actividades complementarias e extraordinarias presencial Esporádica 
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Guía docente Codicoloxía, Paleografía e Diplomática 

GUÍA DOCENTE DE CODICOLOXÍA, PALEOGRAFÍA E DIPLOMÁTICA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO). 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CODICOLOXÍA, PALEOGRAFÍA E DIPLOMÁTICA 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.    6      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento da problemática do tratamento e descrición dos códices. Principais soportes codicolóxicos. 

Coñecemento e descrición das familias paleográficas occidentais. 

Abreviaturas, cursus, custos e outros signos. Semiótica e semioloxía. Prácticas de lectura e transcrición. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Outras disciplinas de Métodos e Fontes para á Investigación e Introdución a Investigación 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 2, T3, T4, T5, T11, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X 1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM 2, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Ser capaz de ler textos manuscritos, en particular da Idade Media. Todas 

2. Describir as características materiais dun códice e situar no tempo os diferentes tipos de escritura. Todas 

3. Familiarizarse cos problemas de edición de textos literarios e paraliterarios. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

1.- Codicoloxía: 
1.1. Conceptos de codicografía e codicoloxía. 1.2. Historia do libro. 1.3. O códice medieval: características formais e elementos de descripción. 1.4. O 

comercio de libros na Idade Media. 

2.- Paleografía: 

2.1. Concepto, método e finalidade da paleografía. 2.2. As escrituras visigótica, carolina, gótica e humanística. 2.3. Tipos de transcrición e a súa 

problemática. 

3.- Diplomática: 

3.1. Concepto, historia e método da diplomática. 3.2. Xénese, tipoloxía, estrutura e datación do documento. 3.3. Signos de validación e selos. 
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Guía docente Codicoloxía, Paleografía e Diplomática 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Composición 

GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: COMPOSICIÓN I-VIII 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6 6 6 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

 Afondamento no estudo e na práctica das técnicas, procedementos construtivos, movementos, escolas e 

tendencias máis representativas da composición tradicional e contemporánea (acústica e electrónica), a través da 
análise e da realización de traballos que empreguen formacións vogais, instrumentais, e de son de natureza 

electrónica. Desenvolvemento dunha estética e unha linguaxe persoal na composición de obras libres. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao medio de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Instrumentación, análise, tecnoloxías aplicadas, historia da música. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T12, T13  

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X7, X10, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC4, EC5, EC7, EC8, EC10, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Profundar no estudo dos diferentes elementos e procedementos construtivos tradicionais. T1,T2,T3X5,EC4EC5 

Coñecer a técnica dos autores, escolas e tendencias contemporáneas máis representativas. T3,T12,X7,X10E2,EC7,EC8 

Realizar traballos estilísticos, vocais e instrumentais, utilizando estas técnicas. T1,T13,T13,X21,EC8,EC10 

Desenvolver unha linguaxe persoal, a través da composición de obras libres. 
T1,T13,X21,X24,EC10, 

EC11 

 

 
4. CONTIDOS 

Composición de obras para todo tipo de agrupacións, solistas, camerísticas, orquestra, banda con e sen coro e/ou solistas. 

 

Coñecemento das técnicas dos autores, escolas e tendencias máis representativas da historia da composición musical.  

 

Desenvolvemento dunha linguaxe persoal, a través da composición de obras libres.  
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Guía docente Composición 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica individual presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Exposición de traballos individuais. 

                                      Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 
 

-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 
-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Composición e arranxos 

GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN E ARRANXOS I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: COMPOSICIÓN E ARRANXOS I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.      3 3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Principios e requisitos teórico-prácticos relativos á escritura musical de creacións propias do alumnado, 

sobre os diferentes patróns estéticos e estilísticos do jazz. Dende os principios formais e estruturais dos 
referentes clásicos do itinerario da especialidade e da evolución histórica de seu ata a creación contemporánea e 

de libre elección, desenvolvendo unha metodoloxía evolutiva partindo da creación do guión base ata a 

orquestración clásica e contemporánea do jazz. Dotar ao alumnado dunha autocrítica construtiva en todas as 
tarefas relativas á creación en xeral, en traballos individuais de cara ao pensamento colectivo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Harmonía, Análise e Historia do Jazz os acadados nos cursos anteriores en toda as materias relacionadas co 
itinerario de jazz e os correspondentes requiridos na proba de acceso 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Está directamente relacionada coas disciplinas de Conxunto e Orquestra e transversalmente vinculada ás 

disciplinas de Análise de jazz, Harmonía de jazz, T. e P. da Improvisación, e Historia do Jazz. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1 T2 T3 T4 T8T11 T12 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X11, X20, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI7. 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir un coñecemento teórico sobre a instrumentación e sobre as técnicas de composición aplicadas ós 

estilos do Jazz.  

 
T1 T2 T3 T4, 
T8T11,T12,X1, X2,X3, 
X4,X11,X20,X22, EI2, EI7. 

Crear composicións orixinais escritas nos formatos de guía de composición melódica, guía de composición orquestal 

e partitura orquestal ou score, demostrando un coñecemento detallado e aplicado sobre as formas, estructuras, 
estilos, referencias para solos, solis, tuti orquestal, vamps, coda, casillas, etc, dentro dos estilos do jazz, indicados 

no punto 3.1 dos obxectivos. 

T1 T2  T3  T4 T8 T11  

T12,X1, X2, X3, X4, X11, 
X20X22,EI2, EI7. 

Adquirir un coñecemento teórico sobre as técnicas de arranxos de jazz a dúas, tres, catro e cinco voces, segundo 
metodoloxías seleccionadas e cumprimentadas.  

T1 T2  T3  T4 T8 T11  
T12,X1, X2, X3, X4, 

X11, X20 X22, 
EI2, EI7. 

4. CONTIDOS 

Instrumentación da orquestra de jazz. 

Estudo das composicións modelo da primeira e segunda época do jazz. 
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Guía docente Composición e arranxos 

A composición orixinal segundo os modelos estudados. 

Técnicas de composición no Jazz. 

Estudo teórico/práctico das técnicas de arranxos a dúas, tres, catro e cinco voces. 

Escritura de arranxos a 2, 3, 4 e 5 voces. 

A composición orquestral no Jazz. Exposición teórica. 

Composición orixinal para big band. 

A Composición de libre elección. 

Guia de composición orquestral e partitura orquestral ou score. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse ás características dos alumnos favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o 

dinamismo, e fomentando a motivación O fin último é lograr a independencia do alumnado polo  desenvolvemento da personalidade e do criterio artístico. 

Partirase dos coñecementos previos e cadados con anterioridade, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa 

práctica cotiá dos alumnos/as. 

Exposición práctico-teórica Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Estudo individual Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información Non presencial Esporádica 

Seminarios e masterclass Presencial Esporádica 

Audicións e asistencia a concertos Presencial Esporádica 

Titorías Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación 

 
      Proba 

      Revisión 

 
 

 

 
Presencial 

Presencial 

Ao final do 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. 

 

O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación 

continua, o/a alumno/a acollerase ao disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina. 

 

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia ás clases, o seu aproveitamento e evolución, as destrezas 

acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario. 

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas, e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da 
disciplina. 
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Guía docente Composición e instrumentación aplicada 

GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN APLICADA I e II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN APLICADA I e II 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da Linguaxe Musical 

CARÁCTER Obrigatoria específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.        3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento das técnicas básicas compositivas, instumentais e sistemas de notación. 

Coñecemento e asimilación dunha ampla gama de recursos creativos a través do traballo 

en distintos contextos artísticos con formacións vocais e instrumentais diversas. 

Desenvolvemento do pensamento creativo a través do coñecemento e a práctica de 

diferentes técnicas e linguaxes e a súa aplicación con fins didácticos ao linguaxe musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os correspondentes ao nivel profesional das materias: Harmonía, Novas Tecnoloxías 

aplicadas á música,  Repentización e Acompañamento, Análise e Piano 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada con Improvisación e acompañamento pianístico aplicado á 

pedagoxía. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T8 , T13, T14 , T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X13, X15, X23, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP3, EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer os diferentes elementos e procedementos construtivos tradicionais.  T1,T2,T8,X1.X13,X15

,E3  

2. Construir de forma axeitada acompañamentos pianísticos para exercicios de linguaxe 

musical e interpretar os mesmos no teclado, así como diversos tipos de estruturas harmónicas e 

formais.  

T8,T13,X2,X15,E3,E4  

3. Compoñer pezas tanto vocais coma instrumentais e poder aplicar as mesmas a didáctica do 

linguaxe musical.  

T1,T14,T17,X15,X24,

E3,E4  

4. Obter coñecementos básicos das posibilidades técnicas e os recursos tímbricos dos diferentes 

instrumentos e aplicalos en composicións e instrumentacións.  

T1,T13,T17,X5,X23,X

24, E4  
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Guía docente Composición e instrumentación aplicada 

4. CONTIDOS 

1. A estrutura da melodía. 

2. A  harmonía tonal na práctica común. 

3. A  harmonía despois da práctica común. 

4. Composición de exercicios e pezas 

5. Instrumentación de pezas. 
 

 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias  Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral  Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica  Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Corrección de obras e exercicios  Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Planificación das composicións  Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Realización de exercicios e composición de obras  Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Comentarios e audición de obras  Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria, que 

consistirán no seguinte:  

 

- A avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e 

participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno/a perdera a avaliación 

continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que 

substituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no 

mes de xaneiro.  

 

- A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no 

mes de xullo. Os alumno/as terá que realizar un exame ou  traballo complementario. 

 

Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos 

apartados. 
 



 

          Guía docente Composición para a imaxe 

 

GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN PARA A IMAXE I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 , DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: COMPOSICIÓN PARA A IMAXE I-II 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1° curso 2° curso 3° curso 4° curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.       3 3 Observacións:  
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo das diferentes técnicas de composición e instrumentación aplicadas á imaxe. Dominio 
teórico-práctico das ferramentas tecnolóxicas precisas para o desenvolvemento de proxectos en diferentes 

medios, escénico e audiovisual, demostrando capacidade de adaptación. Estudo histórico e analítico da 

música para cine e dos diferentes xéneros. A industria cinemátográfica e a escena alternativa, o rol da 
música. Planificación, organización e desenvolvemento dun proxecto audiovisual. Estudo da lexislación 

comparada vixente no fenómeno audiovisual. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios das disciplinas de Composición e Tecnoloxías aplicadas á composición dos cursos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Composición, Tecnoloxías aplicadas á composición. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T4, T9, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X5, X7, X17,X21, X24, X27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC4, EC7, EC 8, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer o medio audiovisual técnicamente e as bases de integración entre son e imaxe. T1, T2, T3, T4, T15, X5, X27, 

 EC4, EC8, EC11 

  
Utilizar as novas tecnolox’as no ámbito da creación musical en colaboración co campo visual. 

T1, T2, T3, T4, T9, X5, X7, 
X24, EC4, EC8 

  

Realizar traballos de edición, gravación e sincronía utilizando as técnicas asimiladas. 
T1, T2, T3, T4, T9, T15, X2, 
X5, X17, X21, EC4, EC7, EC8 

Aprender a integrar e asimilar a linguaxe procedente de distintas fontes nun medio homoxéneo. 

T: 1,2,3,4,15, X2, X7, X17, 

X21, X24, EC4, EC7, EC8, 

EC11 



 

          Guía docente Composición para a imaxe 

 

4. CONTIDOS 

Introdución ás linguaxes e técnicas do cine e o videoarte. 

A función da banda sonora. 

Hardware e software no contorno da creación audiovisual. 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias 

Explicación xeral dos contidos da materia e dos obxectivos que se pretenden acadar ao longo 

do curso citando as actividades a realizar nas sesións. Pequena avaliación inicial. 

PRESENCIAL Comezo do cuadrimestre 

Exposición maxistral 
Inclúe todos os aspectos técnicos relacionados co contido a tratar e as súas posibles aplicacións 

no ámbito musical. 

PRESENCIAL Durante o Cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica 
Exposición sobre os contidos a tratar dun xeito práctico no que o alumno/a pode observar a 

forma de proceder. Aclaración de dúbidas. Proposta de exercicios a realizar. 

PRESENCIAL Durante o Cuadrimestre 

E x e r c i c i o s  p r á c t i c o s  NON PRESENCIAL Durante o Cuadrimestre 

Prácticas no aula PRESENCIAL Durante o Cuadrimestre 

Corrección de exercicios 

Corrección e suxerencias sobre as edicións de son, partituras, secuencias midi e circuitos de 

s’ntese elaborados polo alumno/a. 

PRESENCIAL Durante o Cuadrimestre 

Actividades complementarias 
Tempo adicado a preparación e elaboración de secuencias e montaxe dos circuitos de s’ntese en 
proxectos de colaboración cos restantes membros do grupo. 

NON PRESENCIAL Durante o Cuadrimestre 

Titorías individuais NON PRESENCIAL Esporádica 

Actividades de avaliación 
1.-Probas 
2.-Revisión de probas 

PRESENCIAL Final do cuadrimestre 

 

6. AVALIACIÓN 

-Avaliación Ordinaria: Entrega de prácticas e exercicios. 

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

-Avaliación Extraordinaria: Entrega de prácticas e exercicios. 

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 
Realización dun proxecto audiovisual a partires duns presupostos. 

-Avaliación Alternativa: Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua. 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Concertación 

GUÍA DOCENTE DE CONCERTACIÓN (I-VIII) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONCERTACIÓN I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo e interpretación do repertorio concertante de ópera, zarzuela e oratorio. Capacidades relacionadas coa 
comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a, a integración no conxunto vocal e a súa relación co 

instrumento ou os/as acompañantes. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para os cuadrimestres seguintes 
os adquiridos no correspondente cuadrimestre anterior. Ademais, os relativos ás disciplinas de canto e idiomas 

aplicados ao canto dos cuadrimestres anteriores ao que se estea a realizar. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Concertación é unha disciplina propia da especialidade de Interpretación/Canto, que ten como obxectivo 

fundamental o afondamento no coñecemento do Repertorio Concertante de Ópera, Zarzuela e Oratorio, e no 

desenvolvemento das capacidades relacionadas coa interpretación a dúo, terceto e/ou conxunto tamén  noutros 
xéneros vocais. 

Ten relación directa coas disciplinas dos diferentes repertorios do canto, así como coas de Música de cámara e de 

Interpretacións históricas. 
Deberá capacitar ao alumnado para dominar as interpretacións de números diversos vocais. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T7, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X7, X8, X10, X11, X17, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI8, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver a capacidade de interpretación camerística, integrándose como membro dun conxunto nas diferentes 

tensións do desenvolvemento expresivo musical. 

T3, T6, T7, T13, X7, X8, 

X24, EI1, EI3, EI8 

Ter conciencia da importancia de traballar en equipo, a asistencia a clase có seu papel aprendido e respectando aos seus 

compañeiros tanto persoal como artisticamente. 

T3, T6, T7, T13, X7, X8, 

X24, EI1, EI3, EI8 

Responder correctamente as indicaciónsfeitas polo director/a en todos os aspectos técnicos estilísticos (articulación, 

fraseo, dinámica, planos sonoros...) 

T1, T6, T7, T13, X1, X2, X7, 

X8, X10, X11, X17, X24, 

EI1, EI3, EI4, EI8, EI10 

Afinar correctamente as  obras traballadas no curso, integrarse no conxunto vocal e có pianista ou o grupo instrumental 

acompañante. 

T1, T3, T6, T13, X1, X2, X7, 

X8, X11, X24, EI1, EI3, EI4, 

EI8, EI10 

Diferenciar os estilos interpretativos das diferentes épocas e autores dentro do repertorio concertante. T1, T6, T7, T13, X1, X2, X7, 

X8, X10, X11, X17, X24, 
EI1, EI3, EI4, EI8, EI10 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares de cada 

lingua. 

T1, T3, T13, X7, X8, X11, 

X17, X24, EI1, EI3, EI4 
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Guía docente Concertación 

4. CONTIDOS 
 

1- A interpretación segundo o xénero e o autor 

2- A arquitectura sonora 

3- O xesto do director 

4- A afinación, a articulación e o fraseo. 

5-A lectura a primeira vista 

6- A dicción. Idiomas aplicados ó canto. 

7- A importancia do estudio 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 

Contextualización das obras escollidas e puntualizacións técnicas a priori das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 

aplicables no repertorio a estudar. ) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á práctica do repertorio, en clase ou na 

casa) 

Presencial e  

Non Presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

ao autor, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 

traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a concertos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa materia). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 
(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  
1. Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre, 

en audicións de clase e/ou públicas 

2. Revisión de probas 

 
Presencial 

 

Non presencial (tempo 
especial de titoría) 

 
Medio e final do 

cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo consello escolar 

do centro, o alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do 
cuadrimestre correspondente. 

 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Conxunto_Acordeón 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015 DO 29 DE OUTUBRO ) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón 

CARÁCTER Materia obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5  h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenrolo da capacidade de controlar, non só a propia función, senón o resultado do conxunto  en 

agrupacións con e sen director. Práctica do repertorio de conxunto para dous ou máis acordeóns, 

coa posible participación de outras especialidades  instrumentais 

COÑECEMENTOS 

PREVIOS: 

Sen requisitos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T7, T9 

COMPETENCIAS XERAIS: 
X2, X7, X8, X11, X12, X15  

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS: 
EI1, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 

3. OBXECTIVOS 
 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio de conxunto. E10,X2,T13,E7 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. E1.E4,X11,X12, 

X15,E7 

3.  Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.  
X8,X24,T1,T3,T7,E10 

4.  Coñecer os procesos e recursos propios do traballo orquestral e doutros conxuntos dominando 

adecuadamente a lectura a primeira vista, mostrando flexibilidade ante as indicacións do director e 

capacidade de integración no grupo.  

E5,T6, T9,X7,E3,E8, 

E6,E9 
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Guía docente Conxunto_Acordeón 

4. CONTIDOS 

1. Obras da literatura orixinal para  conxunto 

de acordeóns do século XX-XXI. 

1.1. Obras de calquera época e estilo 

adaptadas para conxunto de acordeóns, coa 

posibilidade de incorporar outras 

especialidades instrumentais. 

1.1.Lectura e proceso inicial de traballo. 

1.2.Resolución dos diferentes problemas técnicos e interpretativos. 

1.3. Interpretación en público. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso  

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadr.  

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadr.  

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Non presencial Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadr.  

Actividades complementarias Presencial/ 

Non presencial 

Esporádica  

 

6. AVALIACIÓN 
 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua.  

 

O alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na 

programación docente da disciplina.  

 

No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e evolución, as 

destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas 

e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina 

 



 

Guía docente Conxunto (Composición) 

 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO --- 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1° curso 2° curso 3° curso 4° curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD. 3 3       Observacións:  
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de 

conxunto do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas. Desenvolvemento de ámbitos 
e técnicas de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo 

colectivo. Práctica da lectura a primeira vista, flexibilidade de resposta ás indicacións do/a director/a. 

Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1,T3, T7 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC5, EC6, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

3.OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as características acústicas, técnicas, sonoras e expresivas dos instrumentos. T3, T7, X2, X3, X7, EC6, 

EC11 

Investigar as posibilidades combinatorias camerísticas non tradicionais. EC6, EC11 

Traballar coas agrupacións de cámara do centro. T1, T7, X7, EC5 

Desenrolar técnicas de ensaio. T1,T3,T7,X2,X7,EC5, 

Cooperar no establecemento de criterios interpretativos. T3,T7,X3,X7,E5,EC1 1 

Dirixir e coordinar proxectos musicais colectivos. TODAS 

Adquirir flexibilidade de resposta ás indicacións do director.  X2,X3,E1 1 

Crear e liderar proxectos musicais colectivos. Todas  



 

Guía docente Conxunto (Composición) 

 

4. CONTIDOS 

1-Efectos instrumentais non tradicionais 

2-Técnica de ensaio e dirección 
 

 

6. AVALIACIÓN 

-Avaliación Ordinaria: Exposición de traballos individuais. 

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

-Avaliación Extraordinaria: Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. -

Avaliación Alternativa: Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua. 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestre res da disciplina. 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do 

cuadrimestre 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva Presencial Permanente 

Práctica individual e pescuda de información Non presencial Permanente 

Exposición e debate de traballos Presencial Fin do cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes Presencial Esporádica 



                                                          . 

Guía docente Conxunto dirección 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   171/2016 , DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 
Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD.  2 2       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación musical en grupo co instrumento principal, en diferentes formacións. Interpretación 

de obras de diversos estilos. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio con e sen director/a. 

Cooperación no establecemento de criterios interpretativos. Capacidade de compenetración co resto dos 

integrantes. Práctica da lectura a primeira vista. Flexibilidade de resposta ás indicacións do/da director/a ou 

líder. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. Importancia do traballo colectivo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

É necesario unha boa base a nivel artístico e xeral, así como a capacidade de expresarse e de liderazgo. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7, X8, X12 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED1, ED2, ED3, ED4, ED10, ED11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro de 2016 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer as características acústicas, técnicas, sonoras e expresivas dos instrumentos.  X2, X3, X8, ED3, ED4 

Investigar as posibilidades combinatorias camerísticas non tradicionais.  T3, X12, X7, X8, ED2 

Traballar coas agrupacións de cámara do centro. T1, T7, X7, ED1, ED10 

Desenvolver técnicas de ensaio.  T1, T3, T7, X2, X7, ED2 

Cooperar no establecemento de criterios interpretativos. T3, T7, X3, X12, ED3, ED10 

Dirixir e coordinar proxectos musicais colectivos.  T1, T3, X7, ED1, ED10 

Adquirir flexibilidade de resposta ás indicacións do director. T7, X2, X3, ED1 

Crear e liderar proxectos musicais colectivos.  T1, T7, X7, ED1, ED11 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Conxunto dirección 

 
4. CONTIDOS 

Efectos instrumentais tradicionais e non tradicionais. 
 Técnicas de ensaio e dirección.  

 

 

 

4. METODOLOXÍA 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias Presencial Comezo dos cuadrimestres 
Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva.  Presencial Permanente 
Práctica individual e pescuda de información Non presencial Permanente 
Exposición e debate de traballos Presencial Fin dos cuadrimestres 
Lectura guiada e comentario de fontes Presencial Esporádica 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 

significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  
 

Avaliación ordinaria: Exposición de traballos individuais. Realización dun ou varios exames nos que se reflicten os contidos traballados no 

cuadrimestre.  
 

Avaliación alternativa (perda avaliación continua): Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito a avaliación 

continua.  

 

Avaliación extraordinaria: Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados no cuadrimestre.  

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Conxunto Guitarra 

 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5 h 

ECTS/CUAD.    2 2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento e práctica do repertorio para conxunto de guitarras en formacións dende o dúo de ata a orquestra 
de guitarras. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior. Para o segundo cuadrimestre, coñecementos e habilidades 

adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Guitarra sendo inherente 
á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar relacionar dentro do posible, o 

contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de Cámara, permitindo que as tres se 

poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, 7, 9 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, 3, 7, 11, 17 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Formar parte dunha agrupación instrumental, aprendendo a valorar a música de cámara como un aspecto fundamental 

da súa formación. 
Todas 

Diferenciar o seu papel como integrante de pequenas formacións ou de formacións maiores. Todas 

Coñecer e realizar os xestos básicos que permiten a interpretación coordinada sen director. Todas 

Desenvolver a sensibilidade auditiva como medio para actuar sobre a calidade da interpretación. Todas 

Interpretar con corrección e musicalidade as obras do programa. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Afinación, timbre, ataques,etc. 

Articulación, ritmo, agoxica, dinámica e fraseo. 

Sonoridade de conxunto, equilibrio de planos, función de cada instrumento 

Lectura a vista de exercicios deseñados específicamente para o desenvolmemento desta capacidad e de partituras apropiadas neste nivel. 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Conxunto Guitarra 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas  programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Conxunto (ITP) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Establecemento de hábitos, técnicas de ensaio e criterios interpretativos. Desenvolvemento da compenetración 

do/a intérprete dentro dun traballo colectivo, desempeñando funcións de solista e/ou integrante da agrupación. 
Desenvolvemento das capacidades de liderado en diferentes tipos de agrupacións. Práctica de lectura a primeira 

vista; coñecemento do repertorio de conxunto da especialidade. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Outras materias de conxunto 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 

COMPETENCIAS XERAIS: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 22, 23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Valorar a interpretación en conxunto como aspecto fundamental da formación musical e instrumental. Todas 

Traballar a audición polifónica para discernir diferentes voces ó mesmo tempo que se executa a propia. Todas 

Empregar os recursos de ornamentación e articulación, en función das necesidades expresivas do repertorio abordado 

polo conxunto instrumental. 
Todas 

Ser consciente da importancia da investigación na música tradicional como fonte de inspiración e coñecemento así 
como o deber de preservala. 

Todas 

Desenvolver a capacidade para improvisar dúos, segundas voces, baixos… Todas 

Desenvolver as destrezas necesarias facer arranxos de obras para conxunto de gaitas nunha ou máis tonalidades. Todas 

Dominar os xestos básicos que permitan a interpretación coordinada sen director. Todas 

Mostrar a capacidade para organizar un concerto como compoñente dun conxunto, tendo en conta a elección de 
repertorio, interpretación, musicalidade, posta en escea, 

Todas 



                                                          . 

Guía docente Conxunto (ITP) 

 
4. CONTIDOS 

1.1 Análise e interpretación das obras do repertorio, así como adestramento permanente da memoria. Afondamento nos aspectos propios da 
interpretación de conxunto, con especial atención á afinación, empaste, volumes, etc. 1.2 Audición crítica das interpretacións realizadas e gravadas con 

anterioridade. 1.3 Desenvolvemento mediante a observación e a propia experiencia dunha actitude crítica fronte ó fenómeno da interpretación musical. 
1.4 Valoración e conciencia da importancia da gaita e do seu patrimonio musical na cultura galega como aporte á cultura universal. 

2.1 Análise e interpretación das obras do repertorio, así como adestramento permanente da memoria. Afondamento nos aspectos propios da 
interpretación de conxunto, con especial atención á afinación, empaste, volumes, etc. 2.2 Valoración da evolución ó longo do século XX  e ata a 

actualidade da interpretación da música para gaita. 2.3 Audición crítica das interpretacións realizadas e gravadas con anterioridade. 2.4 
Desenvolvemento mediante a observación e a propia experiencia dunha actitude crítica fronte ó fenómeno da interpretación musical. 

3.1 Adaptacións de obras non orixinais para gaita galega con ornamentación, dixitación e articulación de acordo a criterios estilísticos. Arranxos e 

creación. 

4.1 Lectura a primeira vista de fragmentos propostos. 4.2 Afinación e empaste. 4.3 Valoración da ornamentación como elemento musical e non como 
elemento exclusivamente técnico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 



                                                          . 

Guía docente Conxunto (ITP) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Establecemento de hábitos, técnicas de ensaio e criterios interpretativos. Desenvolvemento da compenetración 
do/a intérprete dentro dun traballo colectivo, desempeñando funcións de solista e/ou integrante da agrupación. 

Desenvolvemento das capacidades de liderado en diferentes tipos de agrupacións. Práctica de lectura a primeira 
vista; coñecemento do repertorio de conxunto da especialidade. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Outras materias de conxunto 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 

COMPETENCIAS XERAIS: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 22, 23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valorar a interpretación en conxunto como aspecto fundamental da formación musical e instrumental. Todas 

Traballar a audición polifónica para discernir diferentes voces ó mesmo tempo que se executa a propia. Todas 

Empregar os recursos de ornamentación e articulación, en función das necesidades expresivas do repertorio abordado 
polo conxunto instrumental. 

Todas 

Ser consciente da importancia da investigación na música tradicional como fonte de inspiración e coñecemento así 

como o deber de preservala. 
Todas 

Desenvolver a capacidade para improvisar dúos, segundas voces, baixos… Todas 

Desenvolver as destrezas necesarias facer arranxos de obras para conxunto de gaitas nunha ou máis tonalidades. Todas 

Dominar os xestos básicos que permitan a interpretación coordinada sen director. Todas 

Mostrar a capacidade para organizar un concerto como compoñente dun conxunto, tendo en conta a elección de 

repertorio, interpretación, musicalidade, posta en escea, 
Todas 



                                                          . 

Guía docente Conxunto (ITP) 

 
4. CONTIDOS 

1.1 Análise e interpretación das obras do repertorio, así como adestramento permanente da memoria. Afondamento nos aspectos propios da 
interpretación de conxunto, con especial atención á afinación, empaste, volumes, etc. 1.2 Audición crítica das interpretacións realizadas e gravadas con 

anterioridade. 1.3 Desenvolvemento mediante a observación e a propia experiencia dunha actitude crítica fronte ó fenómeno da interpretación musical. 
1.4 Valoración e conciencia da importancia da gaita e do seu patrimonio musical na cultura galega como aporte á cultura universal. 

2.1 Análise e interpretación das obras do repertorio, así como adestramento permanente da memoria. Afondamento nos aspectos propios da 
interpretación de conxunto, con especial atención á afinación, empaste, volumes, etc. 2.2 Valoración da evolución ó longo do século XX  e ata a 

actualidade da interpretación da música para gaita. 2.3 Audición crítica das interpretacións realizadas e gravadas con anterioridade. 2.4 
Desenvolvemento mediante a observación e a propia experiencia dunha actitude crítica fronte ó fenómeno da interpretación musical. 

3.1 Adaptacións de obras non orixinais para gaita galega con ornamentación, dixitación e articulación de acordo a criterios estilísticos. Arranxos e 

creación. 

4.1 Lectura a primeira vista de fragmentos propostos. 4.2 Afinación e empaste. 4.3 Valoración da ornamentación como elemento musical e non como 
elemento exclusivamente técnico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 



                                                          . 

Guía docente Conxunto (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Jazz 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación en grupo en distintas formacións para o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

cumprimento da función propia no grupo; coñecemento do repertorio e dos estilos relevantes; aplicación 
práctica dos elementos básicos da linguaxe do jazz no arranxo, na improvisación e no acompañamento; 

compenetración no traballo colectivo e desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio; flexibilidade de 

resposta ás indicacións do/a director/a-líder; desenvolvem ento de ideas, criterios interpretativos e proxectos 
musicais colectivos e da creatividade individual e colectiva; fomento da capacidade de lectura a primeira vista; 

control e avaliación crítica do traballo propio. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os mínimos esixibles para a proba de acceso 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta directamente relacionada coas disciplinas instrumentais como Instrumento, Orquestra e Teoría e Práctica 

da Improvisación. Transversalmente vinculada as disciplinas de Análise de Jazz, Composición e 

Arranxos, Adestramento auditivo de jazz e Historia do jazz, ferramentas necesarias para unha total 

comprensión e asimilación dos temas a traballar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T7, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X10, X11, X13, X21, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver, dende a interpretación, a compenetración e o traballo colectivo co desenvolvemento de 

ideas, criteriosinterpretativos e proxectos musicais apoiados na creatividade.  

T1, T7, T10, T13, X7, X8, 

X10, X21, EI4, EI5, EI6, 

EI8, EI9, EI10 

Coñecer, escoitar e memorizar o repertorio signif icativo do jazz a través da interpretación dos  

diferentes compositores e estilos. 

T1, T13, X2, X10, X11, X13, 

X21, X22, EI1, EI4, EI5, 

EI6, EI7, EI9 

Adquirir a capacidade de cumprir a función propia no seo do conxunto e de controlar o seu 

resultado cunha actitudeconstrutiva, crítica e de respecto. 

T1, T7, T10, T13, X7, X8, 
X10, X21, EI4, EI5, EI6, 

EI8, EI9, EI10 

Aplicar técnicas de acompañamento , improvisación e composición e dominar progresivamente a través 

da interpretació n en conxunto os elementos fundamentais da linguaxe do jazz.  

T1, T13, X2, X10, X11, X13, 

X21, X22, EI1, EI4, EI5, 
EI6, EI7, EI9 
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4. CONTIDOS 

A función propia no conxunto: en sección ou solista. 

O traballo en conxunto. 

Repertorio, audicións, lectura e transcripcións. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse as características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o dinamismo, 

e fomentando a motivación. O fin último e lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do criterio artístico. 

Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Práctica de aula, individual e colectiva: traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e 

uniforme dos contidos da disciplina, con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente 

Actividades marcadas: adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non Presencial Permanente 

Audicións, concertos ou mostras. Presencial Esporádica 

Prova práctica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación e continua. O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  
 

No caso de perda da avaliación continua, o/a alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente 

da disciplina.  
 

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e evolución, as destrezas 

acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario.  
 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes 

cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Conxunto (Clave, ICP, Viola de gamba) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Clave, Instrumentos de 

corda pulsada do renacemento e 

barroco, Viola de gamba) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música Antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación musical en grupo en diferentes formacións e repertorios. Coñecemento e interpretación 

de obras do repertorio de conxunto, en diversas formacións. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio 

con e sen director/a. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos. Capacidade de compenetración 
co resto dos integrantes. Práctica da lectura a primeira vista. Flexibilidade de resposta ás indicacións do/da 

director/a ou líder. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os estipulados na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T7, T8, T9, T10 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X7, X8, X10, X11, X12, X17 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1,EI2, EI4, EI5, EI6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver a capacidade de tocar en grupo: escoita persoal e xeral do grupo, desenvolvemento da empatía musical, 

flexibilidade de resposta, compenetración cos demais...  
Adquirir o nivel técnico para abordar as obras do repertorio de grupo 

Posuír  a capacidade de analizar e comprender no seu contexto as obras para grupo de violas dos séculos XVI a XVIII 
Mellorar a lectura a primeira vista 

Adquirir técnicas de ensaio e de resolución de problemas de conxunto 

TODAS 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Práctica musical cos distintos instrumentos da familia das violas da gamba: pardessus de viole, soprano, tenor, baixo, violone en sol, violone en re 

Lectura e análise de obras do vasto repertorio de consort en Italia, España, Francia, Alemaña dos séculos XVI a XVIII 

Interpretación en público de programas para consort de violas nas diferente formacións posibles 

Probas de lectura a primeira vista 
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Guía docente Conxunto (Clave, ICP, Viola de gamba) 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

 
CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases de técnica de conxunto e interpretación Presencial Semanal 

Práctica individual/Estudo persoal No presencial Semanal 

Concertos e audición públicos Presencial Cuadrimestral 

Exames de lectura a primeira vista Presencial Bimensual 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria  
 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

1. Avaliación CONTINUA 
Traballo persoal: ponderará un 50% da cualificación final. Valorarase a progresión na mellora do alumno, a capacidade de traballo, a asistencia ás 

clases, o desenvolvemento na capacidade crítica e na capacidade de tocar en grupo 

Audicións e concertos: serán un 50% da nota final. Valorarase o dominio técnico nas obras a interpretar, a capacidade artística e comunicativa, o 
coñecemento e posta en práctica do estilo interpretativo, a flexibilidade dentro do grupo 

2. AVALIACIÓN ALTERNATIVA 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas (3 o máis ao semestre), segundo o protocolo aprobado 
polo centro, o alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do 

cuadrimestre correspondente 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Consistirá nunha proba práctica, interpretando un repertorio da dificultade adecuada ao nivel amosando control técnico, coñecemento das práctica 

interpretativas e estilísticas propias de cada época,  unha capacidade artística e comunicativa adecuada, unha autonomía na capacidade interpretativa e 
a capacidade de tocar en grupo.  

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina A 
ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
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Guía docente Conxunto (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIOS Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 3h. 

ECTS/CUAD.  3 3       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica interpretativa en distintos tipos de agrupación vocal e/ou instrumental, afondando nas capacidades 

relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a 
interpretación en conxunto, empregando un corpus musical relacionado cos diferentes repertorios e estilos 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T7, T9, T10 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X6, X7, X8, X11, X22, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM1, EM2, EM4, EM5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Formar parte dunha agrupación e aprender a valorala 
T 1, T3, T6, T7, X7, X13, 
E2, E3, E8, E9 

Coñecer a problemática dos distintos instrumentos, aprendendo a adaptarse ás peculiaridades de cada un. 
T1, T3, T6, T7, T15, X1, X4, 
X5, X7, X10, X17, X24, E1, 

E2, E3, E4, E5, E8, E9 

Diferenciar o seu papel como integrante dunha agrupación 
T1, T6, T7, T15, X7, X17, 
E2, E3 

Desenvolver a audición e o oído para poder improvisar e compoñer, buscando o equilibrio de planos sonoros 

T1, T3, T6, T7, T13, T15, 

X1, X2,  X3, X4, X7, X17, 
E1, E2 

Empregar o son en función dos demais instrumentos ou as características da peza. 
T1, T6, T13, T15, X3, X4, 
X8, X24, E1, E2, E4, E5 

Desenvolver a capacidade auditiva como medio para actuar sobre a calidade da interpretación, improvisación, 

composición, etc. musical. 

T3, T13, T15, X1, X2, X7, 

X11, X17, E1, E2, E3, E4 

Coñecer os xestos básicos para levar a cabo unha interacción musical. 

T1, T3, T6, T7, T13, T15, 

X1, X4, X8, X10, X17, X24, 

E1, E2, E4, E5 

Interpretar e aportar materiais con corrección e musicalidade 
T3, T6, T13, T15, X3, X4, 

E1, E2, E3, E4 
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Concienciarse cara a realización dunha escoita do conxunto e á integración no mesmo 
T3, T6, T7,  T13, X4, E1, E2, 

E3, E4 

Acatar as regras nun grupo musical e respectar aos demais. 
T1, T3, T6, T7, T13, X1, X3, 
X10, E3, E5, E8 

 

 
4. CONTIDOS 

Interpretación: 

Articulación, ritmo, dinámica fraseo, etc. 

Composición: 

Frases, progresións, ideas, ritmos, etc. 

Transcrición: 
Preferiblemente de músicas de tradición oral. Aplicación deses materiais á aula. 

Improvisación: 
Motivos: rítmicos, melódicos, armónicos, etc. Sobre o material traballado na aula. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases teórico-prácticas: sonoridade de conxunto, equilibrio de planos, función de cada 

instrumento. 

Presencial Permanente 

Estudio individual Non presencial Permanente 

Práctica de conxunto: interpretación e improvisación. Presencial Permanente 

Composición e transcrición de pezas. Non presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e colectivas Presencial Permanente 

Actividades de avaliación  Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Conxunto (Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I e II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da Linguaxe Musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  3 3       Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Interpretación musical en grupo con diferentes formacións, repertorios e instrumentos, incluído o instrumento 

principal. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. Posta en común  de criterios interpretativos. 
Fundamentos de dirección en pequenas agrupacións. Desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Técnica instrumental necesaria. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada coa Música de Cámara 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

1,7,9,10 

COMPETENCIAS XERAIS: 2,3,4,6,7,8,13, 17, 21, 22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 2, 3, 4, 5, 8, 11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Comprender os conceptos básicos do traballo co conxunto instrumental e polos en práctica. Todas 

 Estudar e practicar a técnica dos instrumentos de percusión Orff (determinados e indeterminados). Coñecer as súas 

características e as súas posibilidades sonoras para utilizalas na interpretación individual e colectiva. 
Todas 

 Interpretar un repertorio de conxunto de diferentes estilos adecuado as dificultades do nivel. Todas 

 Estudar e practicar a técnica de dirección. Todas 

 Crear no alumno o hábito de escoitar e dirixir simultaneamente. Todas 

 Traballar a expresividade a través da fisionomía do xesto. Todas 

 Compor arranxos e pequenas pezas para o conxunto instrumental dunha clase de Linguaxe Musical. Todas 

 Crear no alumno o hábito de cantar e tocar simultaneamente. Todas 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e de memoria nestes instrumentos. Todas 

Aplicar unha sensibilidade auditiva que valore a exixencia da calidade sonora. Todas 
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4. CONTIDOS 

 

Interpretación de obras para  as formacións do grupo específico de alumnos tendo en conta os seus instrumentos principais. 

 

Interpretación de pezas do repertorio didáctico propio de educación vocal, linguaxe musical, instrumental Orff, música tradicional ou de transmisión 
oral. 

 

Composición de pezas didácticas para a súa interpretación posterior. 

Traballo de conxunto: dúos, tríos,... 

Dirección de pequenas pezas. 

Transcrición de pezas e cancións do transmisión oral para a súa interpretación posterior. 

Improvisación en grupo sobre melodías populares ou tradicionais.  

 
 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases teórico-prácticas: sonoridade de conxunto, equilibrio de planos, función de cada 

instrumento. 

Presencial Permanente 

Estudio individual Non presencial Permanente 

Práctica de conxunto: interpretación e improvisación. Presencial Permanente 

Composición e transcrición de pezas. Non presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica de dirección Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e colectivas Presencial Permanente 

Actividades de avaliación  Presencial O final do cuadrimestre 

 

 

 
 

6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Conxunto (Percusión) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Percusión 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de cámara 
do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas. Desenvolvemento de hábitos e técnicas 

de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. 

Práctica de lectura a primeira vista. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Trátase dun afondamento nos aspectos tratados no grao profesional na disciplina de Música de Cámara. É 

responsabilidade do alumno que non cursara dito grao o achegamento a unha preparación básica. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A través da práctica interpretativa da música de cámara conséguese integrar e poñer en práctica aspectos 

musicais e teóricos presentes nos estudos de música superiores, colaborando ao desenvolvemento da 

capacidade analítica, do coñecemento do repertorio do propio instrumento e da evolución estilística dos 
diferentes períodos da historia da música. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T7, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X10, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI3, EI6, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro  

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Obter un dominio suficiente das destrezas específicas requiridas para formar parte dun grupo de cámara: 

responsabilidade, iniciativa, participación en clase así como organización e realización de ensaios fóra do horario 
lectivo. 

T1, T3, T6, T7, T13,  X7, 

X8, X10, X21,  EI2, EI3, EI6 

Coñecer e executar repertorio grupal da percusión. T3, T7, T13,  X8, EI6 

Traballar no contexto da partitura xeral e non só na parte individual, desenvolvendo a capacidade de 
controlar, non só a propia función, senón o resultado do conxunto en agrupacións. 

T1, T7, T13, X7, X8, X10, 
X21, EI2, EI3, EI6 

Dominar a interpretación dun repertorio escolleito, mostrando as habilidades necesarias para facer unha 
lectura fiel a todas as indicacións da partitura: tempo, fraseo, estilo musical, etc. 

T1, T3, T6, T7, T13, X2, X7, 
X8, X21, EI2, EI3 

Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista na práctica de conxunto. T13, X2, X7, EI3, EI9 

Mostrar unha boa disposición para auto-avaliarse. T6, T7, T10, T13, X10, EI6 

Participar nos concertos e outras actividades públicas do centro. T13, EI3, EI10 

 

 

 



. 

Guía docente Conxunto (Percusión) 

4. CONTIDOS 

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións e repertorios. 

Coñecemento do repertorio de conxunto da propia especialidade e práctica interpretativa en formacións diversas. 

Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. 

Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. 

Práctica de lectura a primeira vista. 

Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial 
ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral presencial esporádica 

Exposición práctico-teórica presencial esporádica 

Práctica individual non presencial permanente 

Práctica colectiva 
presencial e non 

presencial 
permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

Pescuda de información non presencial esporádica 

Exposición e debate de traballos presencial esporádica 

Actividades complementarias presencial permanente 

Titorías non presencial esporádica 

Actividades de avaliación presencial ao final do cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

Dadas as características desta disciplina, a avaliación é continua e integradora. Así, o traballo individual e o conxunto da disciplina implica un 

seguimento continuado, evitando que a superación da disciplina estea condicionada a unha única proba final. 

 

É fundamental considerar o cumprimento dos obxectivos do curso, mediante a observación da madurez na aprendizaxe dos contidos teóricos e 

prácticos da disciplina, neste caso adaptados aos diferentes niveis de referencia dos alumnos. Ademais valoraranse a actitude na aula e no traballo 

diario. 

 

Valoraranse as destrezas alcanzadas, o nivel de comprensión, o nivel musical, á vez que a produción creativa. 

 

O alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, ordinaria e extraordinaria. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Conxunto (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio na interpretación a dúo no piano. Afondamento na 
interpretación de conxunto desenvolvendo a capacidade de integración e comprendendo a función propia. 

Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Aqueles que están implícitos na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T7 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X4, X7, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1,EI3, EI4,EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Interpretar obras de diferentes estilos na formación dúo de piano X3, T7, EI1, EI4, EI10, 

Desenvolver a capacidade de analizar formal e esteticamente as obras, formando un criterio profesional e persoal 
sobre os estilos, compositores e xéneros musicais. 

X1, X24, EI5, EI6, EI7 

Aplicar en todo momento a audición polifónica escoitando simultaneamente as distintas partes ao mesmo tempo 

que se executa a propia. 
X4, T6, EI3 

Desenvolver a sensibilidade auditiva necesaria para resolver as dificultades particulares da interpretación a dúo 

de piano: unidade e precisión nos ataques, equilibrio de planos sonoros, control e estabilidade rítmica etc... 
X3, X21, T3, EI5, EI8 

5. Preparar a actuación ante público, usando os xestos musicais necesarios, coordinando os procesos mentais e 

físico- mecánicos. 

X7, T1, EI1, EI4, EI5, EI7, 

EI9 
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Guía docente Conxunto (Piano) 

4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa pianístico para formación de piano a catro mans e/ou dous pianos. 

Análise e traballo específico e pormenorizado de todos os elementos técnicos e musicais. 

Interpretación en público: preparación e actuación. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clase teórico-práctica individual: traballo pormenorizado sobre as obras con explicacións e 

suxerencias do profesor. 

Presencial Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Práctica individual: estudo persoal do alumno seguindo ás directrices recibidas nas clases. Non presencial Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Ensaios dos compoñentes do conxunto seguindo as directrices recibidas nas clases. Non presencial Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Audicións cuadrimestrais: participación do alumnado na audición organizada polo 
departamento interpretando de memoria o repertorio estudado. 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Esporádica 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
O alumnado dispón de 4 convocatorias: 2 ordinarias e 2 extraordinarias. En cada unha delas aplicarase o tipo de avaliación correspondente 

(avaliación ordinaria ou extraordinaria).  

 
No caso da perda da avaliación continua o alumno ten dereito á aplicación da avaliación alternativa. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Conxunto (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE CONXUNTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CONXUNTO I-II 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.    2’5 2’5     Observacións:  

 
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Interpretación musical en grupo con diferentes formacións, repertorios e instrumentos, incluído o instrumento 

principal. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. Posta en común  de criterios interpretativos. 

Fundamentos de dirección en pequenas agrupacións. Desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Técnica instrumental necesaria. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada coa Música de Cámara 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1,T7,T9,T10 

COMPETENCIAS XERAIS: X2,X3,X4,X6,X7,X8,X13,X 17, X21, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

 Comprender os conceptos básicos do traballo co conxunto instrumental e polos en práctica. Todas 

 Estudar e practicar a técnica dos instrumentos de percusión Orff (determinados e indeterminados). Coñecer as súas 
características e as súas posibilidades sonoras para utilizalas na interpretación individual e colectiva. 

Todas 

 Interpretar un repertorio de conxunto de diferentes estilos adecuado as dificultades do nivel. Todas 

 Estudar e practicar a técnica de dirección. Todas 

 Crear no alumno o hábito de escoitar e dirixir simultaneamente. Todas 

 Traballar a expresividade a través da fisionomía do xesto. Todas 

 Compor arranxos e pequenas pezas para o conxunto instrumental dunha clase de Linguaxe Musical. Todas 

 Crear no alumno o hábito de cantar e tocar simultaneamente. Todas 

 Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e de memoria nestes instrumentos. Todas 

Aplicar unha sensibilidade auditiva que valore a exixencia da calidade sonora. Todas 
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Guía docente Conxunto (Produción e xestión) 

4. CONTIDOS 

 

Interpretación de obras para  as formacións do grupo específico de alumnos tendo en conta os seus instrumentos principais. 

 

Interpretación de pezas do repertorio didáctico propio de educación vocal, linguaxe musical, instrumental Orff, música tradicional ou de transmisión 
oral. 

 

Composición de pezas didácticas para a súa interpretación posterior. 

Traballo de conxunto: dúos, tríos,... 

Dirección de pequenas pezas. 

Transcrición de pezas e cancións do transmisión oral para a súa interpretación posterior. 

Improvisación en grupo sobre melodías populares ou tradicionais.  

 
 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases teórico-prácticas: sonoridade de conxunto, equilibrio de planos, función de cada 

instrumento. 

Presencial Permanente 

Estudio individual Non presencial Permanente 

Práctica de conxunto: interpretación e improvisación. Presencial Permanente 

Composición e transcrición de pezas. Non presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica de dirección Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e colectivas Presencial Permanente 

Actividades de avaliación  Presencial O final do cuadrimestre 

 

 

 
 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Coreografía e danza 

GUÍA DOCENTE DE COREOGRAFÍA E DANZA I e II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: COREOGRAFÍA E DANZA I-II 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.   2 2     Observacións:  

 

 
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

A expresión corporal. Desenvolvemento das capacidades motrices a través da sensibilización e da conciencia 

corporal. Formas básicas do movemento. Comunicación e aprendizaxe. Improvisación. A danza: historia e 
repertorio (tradicional, histórica, educativa, doutras culturas). A danza como recurso metodolóxico para a 

educación musical. Creación de danzas e coreografías na aula. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes á materia Teoría da Educación. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada coa Didáctica da Linguaxe Musical. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

1, 3, 7, 9, 10, 16 

COMPETENCIAS XERAIS: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 17, 21, 22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 2, 4, 5, 8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Analizar e comprender as distintas manifestacións expresivas do noso ámbito e a nosa cultura. T1 T9 T16 X4 X10 X13 E6 

 Desenvolver aspectos básicos intelectuais como a memoria e a comprensión a través da execución de actividades e 

tarefas expresivas. 
T3 X1 X4 X10 X17 X21 E6 

Potenciar a condición física e a condición motora do alumno co fin de diminuír o risco de lesións e patoloxías do 

sistema musculoesquelético, diminuír o efecto da posición ergonómica, optimizar os movementos, diminuír o trac, 
aumentar a calidade e o tempo de concentración e mellorar a capacidade vital dos pulmóns. 

T3 X1 X7 X13 X21 X22 E5  

E6 

 Explorar as posibilidades de relación, expresión e comunicación interpersoal.  T7 T9 T10 X7 X10 E4 E5  

E6 

Crear e bailar coreografías cooperativas Todas 

Bailar danzas educativas, do mundo , históricas e populares aplicando as dificultades musicais e expresivas que traballa  
aos distintos niveis de linguaxe musical. 

Todas 
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Guía docente Coreografía e danza 

 

4. CONTIDOS. 

 

Movemento, psicomotricidade e expresión corporal. Elementos. O esquema corporal 

Ritmo e danza na escola: xogos rírtmicos cantados e danzados. A danza didáctica. 

Danza histórica e danzas do mundo. Didáctica. 

Coreografía. Didáctica. 

Quentamento. Estiramentos. Relaxación. 

 

 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición teórica Presencial Esporádica 

Creación de coreografías. Exposición práctica Presencial Permanente 

Actividades colectivas. Traballo en grupo Presencial Permanente 

Práctica individual: reflexións, pescuda de información, lecturas de ampliación... Non presencial Permanente 

Titorías: Individuais e de grupo Presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial O final do cuadrimestre 

 

 
 

 

6. AVALIACIÓN 

 

Haberá dous tipos de avaliación: a ordinaria e a extraordinaria. A ordinaria terá en conta a asistencia dos alumnos ademais dos exames, traballos, 
exposicións e participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno perdera a avaliación continua por faltas de 

asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que substituirase o porcentaxe da asistencia por un 

exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no mes de xaneiro (Cor. e Dan. I ) e no mes de maio (Cor e Dan. II) 
 

A avaliación extraordinaria se contempla para os alumnos que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. 

 
O alumno terá un total de catro convocatorias para superar a disciplina. Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar 

unha nota mínima de 5 en cada un dos apartados. 
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Guía docente Coro 

GUÍA DOCENTE DE CORO I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  DISCIPLINA: CORO I - VI 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN 

 

PEDAGOXÍA 

ITINERARIOS Acordeón; Canto; Guitarra; Música antiga 

(clave); e piano 

Xeral e da linguaxe musical.  

CARÁCTER Materia obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 h. 

ECTS/CUAD.    1 1 1 1 1 1 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 

DESCRITOR: 

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. 

Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás 
indicacións do director e a integración no conxunto.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a Linguaxe musical.   

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina de orquestra/banda é o eixe vertebral da especialidade de interpretación, e depende directamente 

do proceso de aprendizaxe nos distintos itinerarios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X4, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 – EP3, EP4, EP5, EP8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Saber cantar a catro e máis voces a capella obras de diferentes épocas e estilos X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 

EI6, EI8, EI9, EI10, EP3, 

EP4 

Entoar correctamente a primeira vista obras sinxelas a 2, 3 e 4 voces. X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 

EI6, EI8, EI9, EI10, EP3, 

EP4 

Coñecer as fonéticas dos idiomas aplicados ó canto nas obras que se interpreten na clase. X2, X3, EP3, EP4 

Ter conciencia da importancia de traballar en grupo, a asistencia a clase co seu papel aprendido e respectando ós 
demais alumnos/as tanto persoal como artísticamente. 

T7, T9, T10, EI3 

Saber integrarse no conxunto vocal e co acompañante ou acompañantes. T7, T9, EI3, EI8, EI9 

Responder correctamente as indicacions feitas polo director/a en todos os aspectos técnicos estilísticos: articulación, 
fraseo, dinámica, planos… 

X2, X7, EI4, EI9 

Diferencia estilos de diversas épocas e autores. X2, X3, EI5 
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Guía docente Coro 

Desenvolver a capacidade de interpretación camerística. T7, T9, T10, EI7, EI8, EP5 

Respectar ós seus compañeiros/as tanto a nivel persoal como profesional, axudando á súa integración no grupo. T7, T9, T10, EI3, EI8 

Controlar o corpo e a mente nas interpretacions cara o público. X3, EP5 

Asistir con regularidade e puntualidade ás clases e con actitude positiva. X7, T13 

Coñecer as características da propia voz: extensión, tesitura, timbre e cualidades expresivas e aplicalas as 
interpretacions. 

X3, X8, EI4 

Desenvolver un sentido crítico para consigo mesmo durante todo o proceso de aprendizaxe que lle sirva ademáis para 

enriquecerse e saber buscar, analizar e estudar independentemente determinadas obras adecuadas para alumnados 
diferentes. 

T7, T10, EI10, EP3 

Establecer un clima de diálogo e cooperacion entre alumnos e alumnas e o profesor e enriquecer así a aprendizaxe. T7, T9, T10, T13, EI8, EI10, 

EP8 

 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Respiración, relaxación e axeitamento corporal.  

2. A emisión e o ataque do son.  

3. A afinaclón e lectura a primeira vista.  

3.1. Facelo sen necesidade de facer soar todos os elementos dunha obra 

3.2. Estratexias para saber afinar con precisión  

4. Interpretación 

4.1. Estilo 

4.2. Fraseo 
4.3. Adecuación á época e autor  

5. O xesto do director 

6. Texturas homofónicas e polifónicas 

7. O canto a primeira vista 

8. O ensaio. Dinámica e preparación 

9. Métodos de estudo.  
9.1. Responsabilidade no propio estudo 

9.2. Análise da obra, métodos de comprensión e memorización.  

 

 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Práctica individuais Non presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais con profesor Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios tutti Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios xerais Presencial Durante o cuadrimestre 

Concertos Presencial Na metade e ao final do cuadrimestre 

Avaliación do proceso Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Durante o cuadrimestre 
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Guía docente Coro 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 
significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante os ensaios e concertos.  

- Traballo e estudo previo 

- Hixiene vocal  

- Traballos teóricos ou proxectos teórico-prácticos compensatorios.  

Avaliación extraordinaria: 

- Audición en conxunto   

- Portafol coas partituras traballadas con indicacións, e análise. 

- Traballo de investigación  

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Coro (Dirección) 

GUÍA DOCENTE DE CORO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

  DISCIPLINA: CORO I -II 

ESPECIALIDADE Dirección  ITINERARIOS --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h 

ECTS/CUAD.    1 1     Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 

DESCRITOR: 
Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. 
Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás 

indicacións do director e a integración no conxunto.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a Linguaxe musical.   

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina de orquestra/banda é o eixe vertebral da especialidade de interpretación, e depende directamente 

do proceso de aprendizaxe nos distintos itinerarios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X4, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED3, ED11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Saber cantar a catro e máis voces a capella obras de diferentes épocas e estilos X2, X3, X7, ED3, ED11 

Entoar correctamente a primeira vista obras sinxelas a 2, 3 e 4 voces. X2, X3, X7, EI3, ED3, ED11 

Coñecer as fonéticas dos idiomas aplicados ó canto nas obras que se interpreten na clase. X2, X3 

Ter conciencia da importancia de traballar en grupo, a asistencia a clase co seu papel aprendido e respectando ós 
demais alumnos/as tanto persoal como artísticamente. 

T7, T9, T10, ED11 

Saber integrarse no conxunto vocal e co acompañante ou acompañantes. T7, T9, ED11 

Responder correctamente ás indicacións feitas polo director/a en todos os aspectos técnicos estilísticos: articulación, 
fraseo, dinámica, planos… 

X2, X7, ED11 

Diferenciar estilos de diversas épocas e autores. X2, X3, ED3 

Desenvolver a capacidade de interpretación camerística. T7, T9, T10, ED3, ED11 

Respectar ós seus compañeiros/as tanto a nivel persoal como profesional, axudando á súa integración no grupo. T7, T9, T10 

Controlar o corpo e a mente nas interpretacions cara o público. X3 

Asistir con regularidade e puntualidade ás clases e con actitude positiva. X7, T13 

Coñecer as características da propia voz: extensión, tesitura, timbre e cualidades expresivas e aplicalas as 

interpretacions. 
X3, X8, ED3, ED11 

Desenvolver un sentido crítico para consigo mesmo durante todo o proceso de aprendizaxe que lle sirva ademáis para 

enriquecerse e saber buscar, analizar e estudar independentemente determinadas obras adecuadas para alumnados 

diferentes. 
T7, T10, ED11 
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Guía docente Coro (Dirección) 

Establecer un clima de diálogo e cooperacion entre alumnos e alumnas e o profesor e enriquecer así a aprendizaxe. T7, T9, T10, T13 

 
4. CONTIDOS 

1. Respiración, relaxación e axeitamento corporal.  

2. A emisión e o ataque do son.  

3. A afinaclón e lectura a primeira vista.  

3.1. Facelo sen necesidade de facer soar todos os elementos dunha obra 

3.2. Estratexias para saber afinar con precisión  

4. Interpretación 

4.1. Estilo 

4.2. Fraseo 
4.3. Adecuación á época e autor  

5. O xesto do director 

6. Texturas homofónicas e polifónicas 

7. O canto a primeira vista 

8. O ensaio. Dinámica e preparación 

9. Métodos de estudo.  
9.1. Responsabilidade no propio estudo 

9.2. Análise da obra, métodos de comprensión e memorización.  

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Práctica individuais Non presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais con profesor Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios tutti Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios xerais Presencial Durante o cuadrimestre 

Concertos Presencial Na metade e ao final do cuadrimestre 

Avaliación do proceso Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Durante o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Coro (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE CORO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  DISCIPLINA: CORO I - VI 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIOS --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h 

ECTS/CUAD.    1 1 1 1   Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 

DESCRITOR: 

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. 

Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás 

indicacións do director e a integración no conxunto.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a Linguaxe musical.   

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina de orquestra/banda é o eixe vertebral da especialidade de interpretación, e depende directamente 
do proceso de aprendizaxe nos distintos itinerarios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X4, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Saber cantar a catro e máis voces a capella obras de diferentes épocas e estilos X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 
EI6, EI8, EI9, EI10, EPX5, 

EPX6, EPX7 

Entoar correctamente a primeira vista obras sinxelas a 2, 3 e 4 voces. X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 
EI6, EI8, EI9, EI10, EPX5, 

EPX6, EPX7 

Coñecer as fonéticas dos idiomas aplicados ó canto nas obras que se interpreten na clase. X2, X3 

Ter conciencia da importancia de traballar en grupo, a asistencia a clase co seu papel aprendido e respectando ós 

demais alumnos/as tanto persoal como artísticamente. 
T7, T9, T10 

Saber integrarse no conxunto vocal e co acompañante ou acompañantes. T7, T9, EPX5, EPX6, EPX7 

Responder correctamente ás indicacións feitas polo director/a en todos os aspectos técnicos estilísticos: articulación, 

fraseo, dinámica, planos… 

X2, X7, EI4, EPX5, EPX6, 

EPX7 

Diferenciar estilos de diversas épocas e autores. X2, X3, EPX6, EPX7 

Desenvolver a capacidade de interpretación camerística. T7, T9, T10, EPX5, EPX6, 

EPX7 

Respectar ós seus compañeiros/as tanto a nivel persoal como profesional, axudando á súa integración no grupo. T7, T9, T10 

Controlar o corpo e a mente nas interpretacions cara o público. X3 

Asistir con regularidade e puntualidade ás clases e con actitude positiva. X7, T13 
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Coñecer as características da propia voz: extensión, tesitura, timbre e cualidades expresivas e aplicalas as 

interpretacions. 
X3, X8, EPX5 

Desenvolver un sentido crítico para consigo mesmo durante todo o proceso de aprendizaxe que lle sirva ademáis para 
enriquecerse e saber buscar, analizar e estudar independentemente determinadas obras adecuadas para alumnados 

diferentes. 
T7, T10, EPX5, EPX7 

Establecer un clima de diálogo e cooperacion entre alumnos e alumnas e o profesor e enriquecer así a aprendizaxe. T7, T9, T10, T13 

 
4. CONTIDOS 

1. Respiración, relaxación e axeitamento corporal.  

2. A emisión e o ataque do son.  

3. A afinaclón e lectura a primeira vista.  
3.1. Facelo sen necesidade de facer soar todos os elementos dunha obra 

3.2. Estratexias para saber afinar con precisión  

4. Interpretación 

4.1. Estilo 

4.2. Fraseo 
4.3. Adecuación á época e autor  

5. O xesto do director 

6. Texturas homofónicas e polifónicas 

7. O canto a primeira vista 

8. O ensaio. Dinámica e preparación 

9. Métodos de estudo.  
9.1. Responsabilidade no propio estudo 

9.2. Análise da obra, métodos de comprensión e memorización.  

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Práctica individuais Non presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais con profesor Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios tutti Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios xerais Presencial Durante o cuadrimestre 

Concertos Presencial Na metade e ao final do cuadrimestre 

Avaliación do proceso Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Durante o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 

 



. 

Guía docente Coro (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE CORO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  DISCIPLINA: CORO I - VI 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIOS --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h 

ECTS/CUAD.    1 1 1 1   Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 

DESCRITOR: 

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. 

Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás 

indicacións do director e a integración no conxunto.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a Linguaxe musical.   

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina de orquestra/banda é o eixe vertebral da especialidade de interpretación, e depende directamente 
do proceso de aprendizaxe nos distintos itinerarios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X4, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Saber cantar a catro e máis voces a capella obras de diferentes épocas e estilos X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 
EI6, EI8, EI9, EI10, EPX5, 

EPX6, EPX7 

Entoar correctamente a primeira vista obras sinxelas a 2, 3 e 4 voces. X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 
EI6, EI8, EI9, EI10, EPX5, 

EPX6, EPX7 

Coñecer as fonéticas dos idiomas aplicados ó canto nas obras que se interpreten na clase. X2, X3 

Ter conciencia da importancia de traballar en grupo, a asistencia a clase co seu papel aprendido e respectando ós 

demais alumnos/as tanto persoal como artísticamente. 
T7, T9, T10 

Saber integrarse no conxunto vocal e co acompañante ou acompañantes. T7, T9, EPX5, EPX6, EPX7 

Responder correctamente ás indicacións feitas polo director/a en todos os aspectos técnicos estilísticos: articulación, 

fraseo, dinámica, planos… 

X2, X7, EI4, EPX5, EPX6, 

EPX7 

Diferenciar estilos de diversas épocas e autores. X2, X3, EPX6, EPX7 

Desenvolver a capacidade de interpretación camerística. T7, T9, T10, EPX5, EPX6, 

EPX7 

Respectar ós seus compañeiros/as tanto a nivel persoal como profesional, axudando á súa integración no grupo. T7, T9, T10 

Controlar o corpo e a mente nas interpretacions cara o público. X3 

Asistir con regularidade e puntualidade ás clases e con actitude positiva. X7, T13 
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Coñecer as características da propia voz: extensión, tesitura, timbre e cualidades expresivas e aplicalas as 

interpretacions. 
X3, X8, EPX5 

Desenvolver un sentido crítico para consigo mesmo durante todo o proceso de aprendizaxe que lle sirva ademáis para 
enriquecerse e saber buscar, analizar e estudar independentemente determinadas obras adecuadas para alumnados 

diferentes. 
T7, T10, EPX5, EPX7 

Establecer un clima de diálogo e cooperacion entre alumnos e alumnas e o profesor e enriquecer así a aprendizaxe. T7, T9, T10, T13 

 
4. CONTIDOS 

1. Respiración, relaxación e axeitamento corporal.  

2. A emisión e o ataque do son.  

3. A afinaclón e lectura a primeira vista.  
3.1. Facelo sen necesidade de facer soar todos os elementos dunha obra 

3.2. Estratexias para saber afinar con precisión  

4. Interpretación 

4.1. Estilo 

4.2. Fraseo 
4.3. Adecuación á época e autor  

5. O xesto do director 

6. Texturas homofónicas e polifónicas 

7. O canto a primeira vista 

8. O ensaio. Dinámica e preparación 

9. Métodos de estudo.  
9.1. Responsabilidade no propio estudo 

9.2. Análise da obra, métodos de comprensión e memorización.  

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Práctica individuais Non presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais con profesor Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios tutti Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios xerais Presencial Durante o cuadrimestre 

Concertos Presencial Na metade e ao final do cuadrimestre 

Avaliación do proceso Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Durante o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE CORO (I-II) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, do 24 de novembro) 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

DISCIPLINA: CORO (I - II) 

ESPECIALIDADE DIRECCIÓN ITINERARIOS DIRECCIÓN  

CARÁCTER Materia obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 

ECTS/CUAD.  - - 1 1 - - - - Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 

DESCRITOR: 

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. 

Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás 
indicacións do director e a integración no conxunto.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a Linguaxe musical.   

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina de orquestra/banda é o eixe vertebral da especialidade de interpretación, e depende directamente 

do proceso de aprendizaxe nos distintos itinerarios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X4, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 – EP3, EP4, EP5, EP8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Saber cantar a catro e máis voces a capella obras de diferentes épocas e estilos X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 
EI6, EI8, EI9, EI10, EP3, EP4 

2. Entoar correctamente a primeira vista obras sinxelas a 2, 3 e 4 voces. X2, X3, X7, EI3, EI4, EI5, 

EI6, EI8, EI9, EI10, EP3, EP4 

3. Coñecer as fonéticas dos idiomas aplicados ó canto nas obras que se interpreten na clase. X2, X3, EP3, EP4 

4. Ter conciencia da importancia de traballar en grupo, a asistencia a clase co seu papel aprendido e 
respectando ós demais alumnos/as tanto persoal como artísticamente. 

T7, T9, T10, EI3 

5. Saber integrarse no conxunto vocal e co acompañante ou acompañantes. T7, T9, EI3, EI8, EI9 

6. Responder correctamente as indicacions feitas polo director/a en todos os aspectos técnicos estilísticos: 
articulación, fraseo, dinámica, planos… 

X2, X7, EI4, EI9 

7. Diferencia estilos de diversas épocas e autores. X2, X3, EI5 

8. Desenvolver a capacidade de interpretación camerística. T7, T9, T10, EI7, EI8, EP5 

9. Respectar ós seus compañeiros/as tanto a nivel persoal como profesional, axudando á súa integración no 

grupo. 
T7, T9, T10, EI3, EI8 

10. Controlar o corpo e a mente nas interpretacions cara o público. X3, EP5 

11. Asistir con regularidade e puntualidade ás clases e con actitude positiva. X7, T13 

12. Coñecer as características da propia voz: extensión, tesitura, timbre e cualidades expresivas e aplicalas as 

interpretacions. 
X3, X8, EI4 



. 

 

13. Desenvolver un sentido crítico para consigo mesmo durante todo o proceso de aprendizaxe que lle sirva 

ademáis para enriquecerse e saber buscar, analizar e estudar independentemente determinadas obras 

adecuadas para alumnados diferentes. 

T7, T10, EI10, EP3 

14. Establecer un clima de diálogo e cooperacion entre alumnos e alumnas e o profesor e enriquecer así a 

aprendizaxe. 

T7, T9, T10, T13, EI8, EI10, 

EP8 

 
4. CONTIDOS 

1. Respiración, relaxación e axeitamento corporal.  

2. A emisión e o ataque do son.  

3. A afinaclón e lectura a primeira vista.  

3.1. Facelo sen necesidade de facer soar todos os elementos dunha obra 
3.2. Estratexias para saber afinar con precisión  

4. Interpretación 
4.1. Estilo 

4.2. Fraseo 

4.3. Adecuación á época e autor  

5. O xesto do director 

6. Texturas homofónicas e polifónicas 

7. O canto a primeira vista 

8. O ensaio. Dinámica e preparación 

9. Métodos de estudo.  

9.1. Responsabilidade no propio estudo 

9.2. Análise da obra, métodos de comprensión e memorización.  

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Práctica individuais Non presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais con profesor Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios tutti Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios xerais Presencial Durante o cuadrimestre 

Concertos Presencial Na metade e ao final do cuadrimestre 

Avaliación do proceso Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Durante o cuadrimestre 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 

significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  
 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante os ensaios e concertos.  

- Traballo e estudo previo 

- Hixiene vocal  

- Traballos teóricos ou proxectos teórico-prácticos compensatorios.  

Avaliación extraordinaria: 

- Audición en conxunto   

- Portafol coas partituras traballadas con indicacións, e análise. 

- Traballo de investigación  

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE CORREPETICIÓN I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CORREPETICIÓN I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano acompañante 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5 1’5 1’5 1’5 1’5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación cun segundo instrumento. Afondamento en 
repertorios  especializados. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e requirimentos asociados á 

interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos estilos e tradicións 
interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación en público 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Directamente relacionada coas disciplinas de Repertorio (Oratorio, Lied, Ópera e zarzuela, Século XX-XXI), e 
de maneira propedéutica coa de música de cámara 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X7, X13, X21, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

a) Coñecer e interpretar cun nivel artístico e técnico axeitado o repertorio vocal con acompañamento orquestral mais 

representativo dos principais xéneros musicais vocais a través da reducción pianística 
Todas 

b) Desenvolver o sentido de adaptación ao pulso rítmico do acompañamento vocal, da afinación e do equilibrio 

agóxico e dinámico, e da capacidade de comprensión e resposta ante as indicacións do director musical/pianista 

T3, T6, X3, X7, X13, EI1, 

EI3, EI4 

c) Comprender e recoñecer a estructura e o fraseo e articulación musical do repertorio traballado e a súa relación co 
texto e co concepto dramatúrxico do mesmo 

T1, T3, X3, X21, 
EI1,EI2,EI4,EI10 

d) Valorar a importancia do coñecemento tanto da parte instrumental/solistica como da orquestral/pianística para acadar 
un resultado óptimo na interpretación 

T3, X3, EI1, EI2 

e)  Adquirir os criterios propios, a sensibilidade artística e  as capacidades precisas para interpretar o repertorio 
traballado, aplicando conceptos estéticos, estilísticos e musicais  e solventando os problemas técnicos e interpretativos 

plantexados 

Todas  
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4. CONTIDOS 

Práctica do repertorio vocal con acompañamento pianístico. 

Adaptación e equilibrio entre solista e acompañamento pianístico/orquestra. 

A interpretación musical segundo os diferentes xéneros vocais (Oratorio, Lied, Ópera e Zarzuela). 

Adecuación á época e autor. 

A interpretación en audición ou concerto público. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audición cuadrimestral Presenciais Ao final do cusdrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



. 

Guía docente Crítica musical 

GUÍA DOCENTE DE CRÍTICA MUSICAL I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CRÍTICA MUSICALI-II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica  

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.         3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento e práctica dos elementos básicos da noticia como fonte de información (titular, entrada, 

corpo, epígrafe, etc.). Técnicas para a narrativa do corpo arredor das seis preguntas. Redacción de 

pezas en estilo xornalístico, utilizando as ferramentas propias da crítica textual e aplicadas ás diversas 
manifestacións musicais (concertos, programacións, acústica arquitectural, etc.). 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T4, T5, T8, T11, T14, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X10, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X21, X23, X25, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM5, EM6, EM7, EM8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1.Captar, a través do análise e da audición, as características das interpretacións históricas e modernas. Establecer 
comparacións a través das diferentes escolas de interpretación internacionais. 

T 2,  T4, T12, X 10, 
X16, EM 5,  EM8  

 

2. Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a través do coñecemento das relacións establecidas ao 

longo da historia entre a música e o resto das artes, o pensamento e a literatura, así como dos feitos históricos e os 
movementos socioculturais máis destacados de cada época, con vistas a obter unha visión máis global do fenómeno 

musical. 

T 2, T4, X 5, X16,  
EM 5, EM8  

 

3. Desenvolver certo grao de autonomía persoal á hora de empregar as ferramentas de investigación propias da 

musicoloxía, aplicándoas de xeito autónomo a crítica da música empregando un vocabulario axeitado e respectando as 

opinións alleas. 

T2, T12, X5, X10, X12, 
X16, EM 3,  EM5, EM7  

 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Introdución á crítica musical: definición e función. O crítico musical: formación, metodoloxía e deontología. Os obxectivos da crítica. As fronteiras 

da crítica. 

2. Pasado e presente de critica musical española. Da contorna “clásica” ás músicas populares urbanas. Principais publicacións en España. Crónica 

musical. 



. 

Guía docente Crítica musical 

3. A divulgación musical: concepto, desenvolvemento e ámbitos. Institucións culturais e divulgación musical. Notas ao programa. Notas para 
producións discográficas. Exposicións. Entrevistas. Blogs. 

4. A crítica discográfica.A crítica en soporte audiovisual. 

O fenómeno das retransmisiones de concertos e operas a través das salas de cine e emisións digitales 

5. Radio e televisión. O musicólogo ante os medios de comunicación de masas. 

6. Novas tecnoloxías. As redes sociais. 

 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presencial Todo o cuadrimestre 

Avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

Realización de tarefas Non Presencial Esporadicamente 

Traballo persoal Non Presencial Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  

 

 



                                                          . 

Guái docente Danza e baile tradicional de Galicia 

GUÍA DOCENTE DE DANZA E BAILE TRADICIONAL DE GALICIA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DANZA E BAILE TRADICONAL DE GALICIA 

ESPECIALIDADE Interpretación  

 

Musicoloxía  

ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.    3      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo das danzas e bailes tradicionais máis representativos da Comunidade Autónoma galega como 

manifestacións e expresións culturais dun pobo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T4, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X12, X14, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI10, EM2, EM6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñece-las principias manifestacións musicais danzadas de Galicia, relacionándoas coas formas e xéneros musicais 

coñecidos. 
Todas  

Traballar a expresión corporal para a obtención dunha calidade no movemento e dunha interpretación rica en 

expresividade. 
Todas 

Coordinar os movementos de pernas, torso, cabeza e brazos , en función do estilo e a danza. Todas 

Comprender a importancia dunha utilización adecuada do espacio.  Todas 

Ser consciente da importancia da respiración na execución de exercicios e na interpretación da danza. Todas 

Realizar con sentido rítmico e musicalidade a execución dos movementos que configuran una danza. Todas 

Aprender as diferentes estructuras e movementos da danza galega relacionándoa coas figuras de danza máis comúns. Todas 

Práctica, memorización e elaboración de bailes representativos de Galicia. Todas 

 



                                                          . 

Guái docente Danza e baile tradicional de Galicia 

 
4. CONTIDOS 

Bailes: Características. Tipos. Diferencia cas danzas. 

Danzas: Características. Tipos. Diferencia cos bailes. 

Os traxes: Os tecidos. Os agremáns. O traxe tradicional masculino e femenino. 

Práctica de baile:Coñecer os bailes máis representativos. Práctica. Memorización. 

Traballo de campo: Planificación. Realización. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición teórico-práctica Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Investigación e exposición de traballos Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presencial Permanente 

Titorías  Presencial Esporádicamente 

Actividades de avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guái docente Danza e baile tradicional xeral 

GUÍA DOCENTE DE DANZA E BAILE TRADICIONAL XERAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DANZA E BAILE TRADICONAL XERAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.   6       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo das danzas e bailes tradicionais más representativas da Península Ibérica como manifestacións e 
expresións culturais dun pobo 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T4, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X12, X14, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM 2, EM3, EM5, EM6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer a música tradicional a través da danza e valorar esta como expresión cultural do pobo X12, X14, EM2, EM5 

Analizar os aspectos relacionados co mundo da danza e o baile tradicional: as melodías, as coreografías, os traxes, así 
coma a organoloxía 

T2, T4, T8, X18, EM3, EM6 

Recoñecer as principais manifestacións musicais danzadas españolas, relacionándoas coas formas e xéneros musicais 

coñecidos 
X5, X12, X14, EM5 

 

 
4. CONTIDOS 

1. A danza tradicional e popular 

1.1. O baile e a danza en España. 1.2. O folklorismo. 1.3. Bailes e danzas: diferenzas e clasificacións 

2. Clasificación de bailes e danzas: 

Bailes e danzas rituais, representativas e de diversión 

3. Bailes e danzas folklóricas en España 

3.1. Jota, seguidilla, fandango e flamenco. 3.2. Zona norte. 3.3. Bailes do interior. 3.4. Outros bailes 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición teórico-práctica Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Investigación e exposición de traballos Presencial Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presencial Permanente 

Titorías  Presencial Esporádicamente 

Actividades de avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Didáctica da música e da linguaxe musical 

GUÍA DOCENTE DE DIDÁCTICA DA MÚSICA E DA LINGUAXE MUSICAL I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIDÁCTICA DA MÚSICA E DA LINGUAXE MUSICAL I-III 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.      6 6 6  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Principios psicopedagóxicos da aprendizaxe da música. Desenvolvemento das capacidades musicais. 

Metodoloxía e planificación didáctica. Desenvolvemento e avaliación do proceso educativo. Análise dos diversos 
currículos de educación musical. Deseño de procedementos e estratexias de ensinanza-aprendizaxe. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes as disciplinas de Teoría da Educación e Psicopedagoxía 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta relacionada coas disciplinas de Teoría da Educación, Psicopedagoxía e Didáctica Xeral. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

1, 4, 8, 12, 15 

COMPETENCIAS XERAIS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 18, 19, 22, 27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver os principios da psicopedagoxía xeral e a súa aplicación no ensino musical. 

T12, T15,  
X: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 18, 

19, 22, 27 

E: 1, 2, 3, 5. 

Adquirir un núcleo estruturado de saberes e técnicas, logrado por observación, vivencia e estudo, que teña directa 

conexión co futuro traballo profesional. 
Todas 

Conseguir unha conciencia clara da importancia da materia de linguaxe Musical nos estudos musicais. 

T12, T15 

X: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 18, 

19, 22, 27 
E: 1, 2, 3, 5 

 Propiciar unha actitude de análise e crítica respecto da teoría e a práctica educativas, encamiñadas á elaboración de 

ideas e xuízos propios, baseados no coñecemento da realidade.  
Todas 

Coñecer os principios e as estratexias  do ensino da linguaxe musical no conservatorio e da música no resto dos niveis 

educativos. 
Todas 

Secuenciar os contidos rítmicos, melódicos, auditivos e teóricos do linguaxe musical. Todas  

Construir repentes rítmicos, leccións de solfexo, exercicios de teoría, exercicios auditivos e ditados para os diferentes 

niveis da música. 
Todas 
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4. CONTIDOS 

 

O currículo en relación co ritmo, a entoación, a audición e a teoría musical 

Didáctica do ritmo, da entoación, da educación auditiva, da educación vocal e  da teoría musical. 

A voz e a técnica vocal. O repertorio vocal. 

O oído musical. O seu desenrolo. 

Elaboración de materiais didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Durante o cuadrimestre 

Estudo individual: análisis de métodos, lectura de fontes, secuenciación de contidos, 

composición de exercicios e leccións,  

Non presencial Durante o cuadrimestre 

Clases prácticas: análisis de métodos, secuenciación de contidos, estratexias para o ensino, 

traballo cooperativo. 

Presencial Durante o cuadrimestre 

Composición de repentes rítmicos, leccións de entoación, exercicios auditivos, ditados, 
exercicios teóricos, cancións a dous e tres voces,  

Non presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e grupais Presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial Ó fin do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

Haberá dous tipos de avaliación: a ordinaria e a extraordinaria. A ordinaria terá en conta a asistencia dos alumnos ademais dos exames, traballos, 
exposicións e participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno perdera a avaliación continua por faltas de 

asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que substituirase o porcentaxe da asistencia por un 

exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no mes de xaneiro (Did. I  e Did. III) e no mes de maio (Did.. II) 
 

A avaliación extraordinaria se contempla para os alumnos que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. 

 
O alumno terá un total de catro convocatorias para superar a disciplina. Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar 

unha nota mínima de 5 en cada un dos apartados. 
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GUÍA DOCENTE DE DIDÁCTICA XERAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIDÁCTICA XERAL 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatorio TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.      6    Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Pedagoxía e didáctica. Correntes didácticas. O currículo. Concepto, deseño e modelos. Niveis de concreción. 

Características, fontes, elementos: PEC, PCC. Deseño da programación e das unidades didácticas. Principios 

metodolóxicos. Aprendizaxe significativa. O/A profesor/a mediador/a. A avaliación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes as disciplinas de Teoría da Educación, Socioloxía da Educación e Psicopedagoxía. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada coa Didáctica Xeral e da Linguaxe Musical. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

1, 2, 3, 15, 17 

COMPETENCIAS XERAIS: 18, 19, 27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 5, 9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

 Estudar o currículo: modelos, niveis de concreción, características, fontes, elementos, competencias, etc T1 T2 T15 X18 X27 E1  

Coñecer os currículos de educación musical na educación obrigatoria e nos conservatorios. T1 T2 T15 X18 X19 X27 E1  

Aprender a técnica da programación: enunciación de obxectivos, secuenciación de contidos, selección de tarefas e 

actividades, repertorio de recursos e estratexias, aplicación de criterios de avaliación e elección do materiais máis 

adecuados dependendo do contexto. 

T1 T2 T3 T15 T17 X18 X19 

X27 E1 E2 E5 

 Elaborar unidades didácticas e programacións de aula para un curso de linguaxe musical de grao elemental e 

ferramentas para os distintos tipos de avaliación. 

T1 T2 T3 T15 T17 X18 X19 

X27 E1 E2 E5 E9 

 
 

4. CONTIDOS 

 

Pedagoxía e didáctica 

O currículo. Tipos, características, fontes. Elementos: competencias, obxectivos, contidos, metodoloxía, avaliación. 

Planificación a longo, medio e curto prazo. PEC, PCC, programación de aula, unidades didácticas. 

Estudo do currículo de primaria, secundaria, bacharelato no súa relación coa música. 

Estudio do currículo dos graos elemental e profesional do conservatorio. 

Realización de unha programación e as correspondentes unidades didácticas para un curso de Linguaxe Musical. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Permanente 

Clases prácticas e debates. Participación nas actividades propostas Presencial Permanente 

Traballo persoal. Lectura de fontes, elaboración de materiais, programación, unidades 
didácticas,... 

Non presencial Permanente 

Traballo cooperativo Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo Presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial O final do cuadrimestre 

 
 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

Haberá dous tipos de avaliación: a ordinaria e a extraordinaria. A ordinaria terá en conta a asistencia dos alumnos ademais dos exames, traballos, 

exposicións e participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno perdera a avaliación continua por faltas de 
asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que substituirase o porcentaxe da asistencia por un 

exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no mes de xaneiro.  

 
A avaliación extraordinaria se contempla para os alumnos que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. 

 

O alumno terá un total de catro convocatorias para superar a disciplina. Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar 
unha nota mínima de 5 en cada un dos apartados. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                                          . 

Dirección (Composición, e Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE DIRECCIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 , DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIRECCIÓN (I, II) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h 

ECTS/CUAD.    3 3     Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Fundamentos da técnica de dirección coral e instrumental. Práctica dos xestos básicos da dirección. 
Coñecemento da práctica interpretativa a través do estudo das técnicas de dirección e de análise da música de 

conxunto cara á súa execución. Desenvolvemento de proxectos de interpretación de composicións diversas.  

Consecución de ferramentas de aplicación no desempeño do seu labor profesional.  

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

É necesario unha boa base a nivel artístico e xeral, así como a capacidade de expresarse e de liderazgo. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T8, T9, T10 

COMPETENCIAS XERAIS: X4, X7, X8, X10 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC3, EC6, EC9, EC10, EP3, EP4, EP5, EP8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro de 2015 

 
3. OBXECTIVOS 

(capacidades que se desenvolverán ao longo da totalidade dos cuadrimestres da disciplina) 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Asumir a responsabilidade e o talante necesarios para liderar nunha actividade colectiva.  T1, T3, T10, EP5, EP8 

Comprender e respectar as particularidades de cada tipo de formación e aprender a desenvolver a dirección musical 

dentro da dinámica de traballo específica de cada grupo  

T1, T3, T7, T10, X7, X8, 

EC6, EP5, EP8 

Acadar o hábito de facer unha lectura completa da partitura dende o punto de vista directorial, aplicando un enfoque 

crítico e informado na interpretación da notación   

T3, T8, EC3, EC9, EP3 

Acadar o dominio das destrezas xestuais requiridas na práctica da dirección coral e instrumental T7, X10, EP4 

Acadar as capacidades para decidir sobre a aplicación das diferentes ferramentas xestuais e verbais en función de cada 

situación  

T3, T7, T8, X7, X8, X10, 

EC10, EP4 

Desenvolver unha audición activa e critica que permita a interacción co conxunto T7, X7, EP3 

 

 
4. CONTIDOS 

1. O Director. 

1.1 Funcións e perfil formativo e profesional 

1.2. Historia da dirección orquestral 

2. O conxunto. 

2.1.  Tipos de agrupacións corais. Agrupacións infantís e xuvenís.  

2.2.. Obxectivos e problemáticas específicas.  
2.3.. Consideracións organolóxicas e clasificación vocal.  
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2.5.  Disposición espacial.  

3. O material musical. 

3.1. A notación. Evolución do determinismo notacional. Áreas de  indeterminación. Estudo crítico e historicamente informado. Retoques e tradicións 

interpretativas  
3.2. Pulso, metro e ritmo.  

3.3. Estudo tímbrico. Empaste e contraste sonoro.  

3.4. Texturas e estratos.  

3.5. Dinámica xeral e dinámica relativa. Perfil dinámico e uso do silencio.  

3.6. Xeografía harmónica e topografía melódica.  

3.7. Estrutura proporcional e referencial.  

3.8. Articulación, acentuación e tipos de ataque. Empaque. Vogalidade e consonántica. Acentuación do texto. Emisión e corte do son.  

3.9. Afinación e as súas posibilidades. Técnicas de depuración.  

3.10. Respiración, dixitación e golpes de arco ao servizo da música.  

3.11. Vibrato. Efectos tímbricos. Ornamentación.  

3.12. Fraseo e construción estrutural: dinámica, agóxica, articulación, afinación e timbre ao servizo dos procesos tensionais e discursivos.  
3.13. Condicionantes extramusicais: contido textual, programa...  

4. Comunicación verbal e xestual 

4.1. Planos directoriais. Estratexias comunicativas. Comunicación verbal e imitativa. Xestualidade mimética, analóxica e convencional.  
4.2. Os espazos e dimensións referenciais. Linguaxe corporal e comunicación facial. Capacidade comunicativa das articulacións do brazo (posición e 
relación de movemento). A batuta. Coordinación e independencia dos brazos.  

4.3. Figuras e subdivisións. Dispari e anticipacións. Xestos illados.  
4.4. Traxectorias do xesto. Amplitude e perfil. Velocidade e aceleración do movemento. Proporcións.  

4.5. Tipos de levare. Marcación de caldeiróns e cortes.  

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Esporádica 

Clase maxistral Presencial Esporádica 

Exposición traballos Presencial Esporádica 

Práctica xestual Presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Actividades complementarias Presencial  Esporádica 

Preparación de materiais Non presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Titorías Presencial  Esporádica 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria..  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

ordinaria e extraordinaria.  
Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante as clases e ensaios  

- Probas individuais ou colectivas.  

- Proba teórico-práctica 

- Asistencia presencial  

Avaliación alternativa (perda avaliación continua) 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

Avaliación extraordinaria: 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Dirección coro 

GUÍA DOCENTE DE DIRECCIÓN DE CORO I - VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   171/2016 , DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIRECCIÓN DE CORO I – VI 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h 

ECTS/CUAD.  4 4 4 4 4 4   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo das técnicas e xestos da dirección coral e adaptación desta á realidade sonora da música para coro. 

Coñecemento das características e das posibilidades interpretativas e sonoras dos diferentes tipos de voces. 

Análise do repertorio coral encamiñado á súa execución. Coñecemento dos diferentes estilos musicais e as 
súas convencións interpretativas. Desenvolvemento de proxectos de interpretación de composicións con 

linguaxes e estilos diversos, así como en formacións a capela ou integrados noutra formación instrumental. 

Desenvolvemento dunha maior sensibilidade sonora e auditiva.  

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

É necesario unha boa base a nivel artístico e xeral, así como a capacidade de expresarse e de liderazgo. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X14, X15, X17, X18, X21, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED1, ED2, ED3, ED4, ED7, ED8, ED9, ED10, ED11, ED12 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Tomar consciencia do papel de director nas agrupacións instrumentais e corais T1, T3, T6, T7, T10, T13, T17, 

X7, X18, ED9, ED10, ED11, 

ED12 

Coñecer as liñas básicas da historia da dirección coral e as súas implicacións na dirección actual.  T2, T17, X4, X11, X14, X15, 

X17, ED1, ED2, ED8 

Analizar as problemáticas que poden xurdir en función das diferentes agrupacións.  T2, T3, T7, T9, T10, T13, X8, 

ED9, ED11, ED12 

Coñecer o repertorio básico para coro. T16, T17, X14, X15, X17, ED1, 

ED3 

Executar o pulso, cambios agógicos e dinámicos, carácter e articulación con seguridade e flexibilidade.  T13, X1, X3, X4, X12, X17, 

X18, ED2, ED3, ED4, ED10 

Balancear os planos sonoros, texturas e empaste tímbrico adecuándose ao estilo das obras T13, X1, X3, X4, X12, X17, 

X18, ED2, ED3, ED4, ED10 

Realizar correctamente o fraseo, respiracións, golpes de arco, ataques, en función do estilo e as obras 

propostas. 

T13, X1, X3, X4, X12, X17, 

X18, ED2, ED3, ED4, ED8, 
ED10 

Coñecer as posibilidades técnicas das voces T3, T13, X1, X2, X4, X14, ED3, 
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ED7 

Aprender a expresarse de forma clara e precisa a través do xesto favorecendo a comunicación entre o 
director e o grupo 

T3, T7, T8, T10, X3, X10, ED1, 
ED9, ED10 

Coñecer e practicar a xestualidade básica de dirección e a súa correspondencia coa expresión musical. T3, T7, T8, T10, X3, X10, ED1, 
ED9, ED10 

Aprender a dinámica de ensaio óptima para cada contexto.  T3, T7, T8, T10, X3, X10, ED1, 
ED9, ED10 

Interpretar da forma mais fielmente posible o pensamento do compositor estudando o seu contexto, estilo 
compositivo, etc. Defensa da obra.  

T2, T6, T8, T13, T17, X3, X10, 
X12, X14, ED8, ED10 

Estudiar a evolución da historia da dirección e as súas implicacións na propia interpretación, e a 
importancia da tradición.  

T2, T17, X4, X11, X14, X15, 
X17, ED1, ED2, ED8 

Saber organizar o traballo previo aos ensaios co grupo: elección do repertorio, estudo e análise das obras, 
previsión de posibles dificultades e proposta de solucións.  

T1, T3, T4, T7, T16, T17, X7, 
X11, X12, X14, X15, X17, ED8, 

ED12 

 

 

 
4. CONTIDOS 

1. O Director. 

1.1 Funcións e perfil formativo e profesional 

1.2. Historia da dirección coral 

2. O conxunto. 

2.1.  Tipos de agrupacións corais. Agrupacións infantís e xuvenís. 

2.2.. Obxectivos e problemáticas específicas. 
2.3.. Consideracións organolóxicas e clasificación vocal.  

2.5.  Disposición espacial.  

3. O material musical. 

3.1. A notación. Evolución do determinismo notacional. Áreas de  indeterminación. Estudo crítico e historicamente informado. Retoques e tradicións 

interpretativas 
3.2. Pulso, metro e ritmo.  

3.3. Estudo tímbrico. Empaste e contraste sonoro. 

3.4. Texturas e estratos. 
3.5. Dinámica xeral e dinámica relativa. Perfil dinámico e uso do silencio. 

3.6. Xeografía harmónica e topografía melódica. 

3.7. Estrutura proporcional e referencial. 
3.8. Articulación, acentuación e tipos de ataque. Empaque. Vogalidade e consonántica. Acentuación do texto. Emisión e corte do son. 

3.9. Afinación e as súas posibilidades. Técnicas de depuración. 

3.10. Respiración, dixitación e golpes de arco ao servizo da música. 
3.11. Vibrato. Efectos tímbricos. Ornamentación. 

3.12. Fraseo e construción estrutural: dinámica, agóxica, articulación, afinación e timbre ao servizo dos procesos tensionais e discursivos. 

3.13. Condicionantes extramusicais: contido textual, programa...  

4. Comunicación verbal e xestual 

4.1. Planos directoriais. Estratexias comunicativas. Comunicación verbal e imitativa. Xestualidade mimética, analóxica e convencional. 
4.2. Os espazos e dimensións referenciais. Linguaxe corporal e comunicación facial. Capacidade comunicativa das articulacións do brazo (posición e 

relación de movemento). A batuta. Coordinación e independencia dos brazos.  

4.3. Figuras e subdivisións. Dispari e anticipacións. Xestos illados. 
4.4. Traxectorias do xesto. Amplitude e perfil. Velocidade e aceleración do movemento. Proporcións.  

4.5. Tipos de levare. Marcación de caldeiróns e cortes.  
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Esporádica 

Clase maxistral Presencial Esporádica 

Exposición traballos Presencial Esporádica 

Práctica xestual Presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Actividades complementarias Presencial  Esporádica 

Preparación de materiais Non presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Titorías Presencial  Esporádica 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 
significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante as clases e ensaios  

- Probas individuais ou colectivas.  

- Proba teórico-práctica 

- Asistencia presencial  

 
Avaliación alternativa (perda avaliación continua) 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 
Avaliación extraordinaria: 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE DIRECCIÓN DE CORO/ORQUESTRA VII-VIII  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   171/2016 , DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIRECCIÓN DE CORO/ORQUESTRA VII-VIII 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 3h 

ECTS/CUAD.        10 10 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Posta en práctica dos coñecementos adquiridos nas disciplinas de dirección de coro e orquestra, a través da 

interpretación de composicións con linguaxes e estilos diferentes, así como en formacións de diversos tipos. 
Dinámicas e metodoloxías de ensaio. Liderado interpretativo na concepción dun proxecto, na organización de 

ensaios e concertos, e na preparación de programas de concerto. Consecución de habilidades que permitan a 

compenetración coa formación dirixida, así como a transmisión das propias concepcións interpretativas a 
outros músicos ou músicas. Fomento da participación activa e da coherencia na práctica interpretativa. 

Práctica de repertorios procedentes de diversas tradicións interpretativas e estilísticas e as súas implicacións 

expresivas. Desenvolvemento do pensamento crítico.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: É necesario unha boa base a nivel artístico e xeral, así como a capacidade de expresarse e de liderazgo. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X17, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED1, ED3, ED7, ED9, ED10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro de 2016 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Afondar na historia da dirección coral/orquestral e as súas implicacións na dirección actual.  X4, X11, X17, ED1 

Analizar as problemáticas que poden xurdir en función das diferentes agrupacións.  T3, T7, T9, T10, T13, X8, ED9 

Ampliar o repertorio básico para coro/orquestra X17, ED1, ED3 

Executar o pulso, cambios agóxicos e dinámicos, carácter e articulación con seguridade e flexibilidade.  T13, X3, X4, X12, X17, X18, 

ED3, ED10 

Balancear os planos sonoros, texturas e empaste tímbrico adecuándose ao estilo das obras T13, X3, X4, X12, X17, X18, 

ED3, ED10 

Realizar correctamente o fraseo, respiracións, golpes de arco, ataques, en función do estilo e as obras 

propostas. 

T13, X3, X4, X12, X17, X18, 

ED3, ED10 

Afondar n as posibilidades técnicas das voces T3, T13, X4, ED3, ED7 

Aprender a expresarse de forma clara e precisa a través do xesto favorecendo a comunicación entre o 
director e o grupo 

T3, T7, T10, X3, X10, ED1, 
ED9, ED10 

Coñecer e practicar a xestualidade básica de dirección e a súa correspondencia coa expresión musical. T3, T7, T10, X3, X10, ED1, 
ED9, ED10 

Perfeccionar a dinámica de ensaio óptima para cada contexto.  T3, T7, T10, X3, X10, ED1, 
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ED9, ED10 

Interpretar da forma mais fielmente posible o pensamento do compositor estudando o seu contexto, estilo 
compositivo, etc. Defensa da obra.  

T13, X3, X10, X12, ED10 

Estudar a evolución da historia da dirección e as súas implicacións na propia interpretación, e a importancia 
da tradición.  

T2, T17, X4, X11, X14, X15, 
X17, ED1, ED2, ED8 

Saber organizar o traballo previo aos ensaios co grupo: elección do repertorio, estudo e análise das obras, 
previsión de posibles dificultades e proposta de solucións.  

T1, T3, T4, T7, X7, X11, X12, 
X17 

 

 

 
4. CONTIDOS 

1. O Director. 

1.1 Funcións e perfil formativo e profesional 
1.2. Historia da dirección coral. Análise 

2. O conxunto. 

2.1.  Tipos de agrupacións corais. Agrupacións infantís e xuvenís.  

2.2.. Obxectivos e problemáticas específicas.  
2.3.. Consideracións organolóxicas e clasificación vocal.  

2.5.  Disposición espacial.  
3. O material musical. 

3.1. A notación. Evolución do determinismo notacional. Áreas de  indeterminación. Estudo crítico e historicamente informado. Retoques e 

tradicións interpretativas  
3.2. Pulso, metro e ritmo.  

3.3. Estudo tímbrico. Empaste e contraste sonoro.  

3.4. Texturas e estratos.  

3.5. Dinámica xeral e dinámica relativa. Perfil dinámico e uso do silencio.  

3.6. Xeografía harmónica e topografía melódica.  

3.7. Estrutura proporcional e referencial.  

3.8. Articulación, acentuación e tipos de ataque. Empaque. Vogalidade e consonántica. Acentuación do texto. Emisión e corte do son.  

3.9. Afinación e as súas posibilidades. Técnicas de depuración.  

3.10. Respiración, dixitación e golpes de arco ao servizo da música.  

3.11. Vibrato. Efectos tímbricos. Ornamentación.  

3.12. Fraseo e construción estrutural: dinámica, agóxica, articulación, afinación e timbre ao servizo dos procesos tensionais e discursivos.  
3.13. Condicionantes extramusicais: contido textual, programa...  
4. Comunicación verbal e xestual 

4.1. Planos directoriais. Estratexias comunicativas. Comunicación verbal e imitativa. Xestualidade mimética, analóxica e convencional.  
4.2. Os espazos e dimensións referenciais. Linguaxe corporal e comunicación facial. Capacidade comunicativa das articulacións do brazo (posición 

e relación de movemento). A batuta. Coordinación e independencia dos brazos.  

4.3. Figuras e subdivisións. Dispari e anticipacións. Xestos illados.  
4.4. Traxectorias do xesto. Amplitude e perfil. Velocidade e aceleración do movemento. Proporcións.  
4.5. Tipos de levare. Marcación de caldeiróns e cortes.  
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Esporádica 

Clase maxistral Presencial Esporádica 

Exposición traballos Presencial Esporádica 

Práctica xestual Presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Actividades complementarias Presencial  Esporádica 

Preparación de materiais Non presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Titorías Presencial  Esporádica 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 
significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante as clases e ensaios  

- Probas individuais ou colectivas.  

- Proba teórico-práctica 

- Asistencia presencial  

 
Avaliación alternativa (perda avaliación continua) 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 
Avaliación extraordinaria: 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE DIRECCIÓN DE BIG BAND 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIRECCIÓN DE BIG BAND 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Jazz 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.      3    Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento teórico e práctico da práctica interpretativa e da súa organización a través do estudo das técnicas 
de dirección e da análise musical orientada á execución. Desenvolvemento de proxectos de interpretación de 

composicións con linguaxes e estilos diferentes, así como en formacións de pequeno e gran formato. Liderado 

interpretativo: organización dos ensaios e concertos. Habilidades para transmitir as propias concepcións 
interpretativas a outros/as músicos fomentando a participación activa e a coherencia. Coñecemento dun 

repertorio amplo e das súas implicacións interpretativas e expresivas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina de Dirección de Big Band garda una relación directa coas de Instrumento, Conxunto,  Análise e Big 
Band. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2 

COMPETENCIAS XERAIS: X11, X17, X20 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI6, EI8, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver as capacidades necesarias para desenvolver os diferentes estilos da Big Band. Todas 

Aprender a solucionar os problemas técnicos que plantexan os diferentes estilos. Todas 

Adquirir unha linguaxe universal como director de Big Band. Todas 

Aprender a utilizar os recursos tecnolóxicos para desenvolver as capacidades técnicas na dirección. Todas 

Desenvolver o traballo de dirección cunha linguaxe coherente e con argumentos técnicos e teóricos que 

faciliten a súa comprensión 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Audición de temas relacionados coa disciplina 

As categorías de compositores e arranxistas no Jazz. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Os metodos pedagóxicos adaptaranse as características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o dinamismo, 

e fomentando a motivación. O fin último e lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do criterio artístico. 

Partirase dos coñecementos previos, baseandose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa practica cotiá dos alumnos. 

Clases teóricas: explicación/repaso da teoría da improvisación. Pautas básicas para afrontar a 

practica da improvisación 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre, e 

esporadicamente ao 
longo do mesmo. 

Practica de aula, individual e colectiva: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e 

uniforme dos contidos da disciplina, con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente 

Actividades de traballo autónomo: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas 

achegadas polo docente na aula. 

Non presencial Permanente 

Proba practica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE DIRECCIÓN DE ORQUESTRA  I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   171/2016 , DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: DIRECCIÓN DE ORQUESTRA (I – VI) 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h 

ECTS/CUAD.  4 4 4 4 4 4   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e adquisición dunha correcta técnica xestual aplicada á dirección orquestral. Coñecemento das 

características técnicas e posibilidades sonoras e interpretativas dos instrumentos orquestrais. Análise do 
repertorio orquestral e doutras agrupacións instrumentais, encamiñado á súa execución. Coñecemento dos 

diferentes estilos musicais e as súas convencións interpretativas. Desenvolvemento de proxectos de 

interpretación de composicións con linguaxes e estilos diversos, así como en formacións de pequeno e gran 
formato.  

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

É necesario unha boa base a nivel artístico e xeral, así como a capacidade de expresarse e de liderazgo. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X14, X15, X17, X18, X21, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED1, ED2, ED3, ED4, ED7, ED8, ED9, ED10, ED11, ED12 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro de 2016 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Tomar consciencia do papel de director nas agrupacións instrumentais e corais T1, T3, T6, T7, T10, T13, T17, 

X7, X18, ED9, ED10, ED11, 
ED12 

Coñecer as liñas básicas da historia da dirección orquestral e as súas implicacións na dirección actual.  T2, T17, X4, X11, X14, X15, 
X17, ED1, ED2, ED8 

Analizar as problemáticas que poden xurdir en función das diferentes agrupacións.  T2, T3, T7, T9, T10, T13, X8, 

ED9, ED11, ED12 

Coñecer o repertorio básico para orquestra. T16, T17, X14, X15, X17, ED1, 
ED3 

Executar o pulso, cambios agógicos e dinámicos, carácter e articulación con seguridade e flexibilidade.  T13, X1, X3, X4, X12, X17, 
X18, ED2, ED3, ED4, ED10 

Balancear os planos sonoros, texturas e empaste tímbrico adecuándose ao estilo das obras T13, X1, X3, X4, X12, X17, 
X18, ED2, ED3, ED4, ED10 

Realizar correctamente o fraseo, respiracións, golpes de arco, ataques, en función do estilo e as obras propostas. T13, X1, X3, X4, X12, X17, 
X18, ED2, ED3, ED4, ED8, 

ED10 

Coñecer as posibilidades técnicas dos instrumentos T3, T13, X1, X2, X4, X14, ED3, 

ED7 
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Aprender a expresarse de forma clara e precisa a través do xesto favorecendo a comunicación entre o director e o 

grupo 

T3, T7, T8, T10, X3, X10, ED1, 

ED9, ED10 

Coñecer e practicar a xestualidade básica de dirección e a súa correspondencia coa expresión musical. T3, T7, T8, T10, X3, X10, ED1, 

ED9, ED10 

Aprender a dinámica de ensaio óptima para cada contexto.  T3, T7, T8, T10, X3, X10, ED1, 

ED9, ED10 

Interpretar da forma mais fielmente posible o pensamento do compositor estudando o seu contexto, estilo 

compositivo, etc. Defensa da obra.  

 

T2, T6, T8, T13, T17, X3, X10, 

X12, X14, ED8, ED10 

Estudar a evolución da historia da dirección e as súas implicacións na propia interpretación, e a importancia da 

tradición.  

T2, T17, X4, X11, X14, X15, 

X17, ED1, ED2, ED8 

Saber organizar o traballo previo aos ensaios co grupo: elección do repertorio, estudo e análise das obras, 

previsión de posibles dificultades e proposta de solucións.  

T1, T3, T4, T7, T16, T17, X7, 

X11, X12, X14, X15, X17, ED8, 
ED12 

 

 

 
4. CONTIDOS 

1. O Director. 
1.1 Funcións e perfil formativo e profesional 

1.2. Historia da dirección orquestral 

2. O conxunto. 

2.1.  Tipos de agrupacións instrumentais. Agrupacións infantís e xuvenís.  

2.2.. Obxectivos e problemáticas específicas.  
2.3.. Consideracións organolóxicas. 

2.5.  Disposición espacial.  
3. O material musical. 

3.1. A notación. Evolución do determinismo notacional. Áreas de  indeterminación. Estudo crítico e historicamente informado. Retoques e 

tradicións interpretativas  
3.2. Pulso, metro e ritmo.  

3.3. Estudo tímbrico. Empaste e contraste sonoro.  

3.4. Texturas e estratos.  

3.5. Dinámica xeral e dinámica relativa. Perfil dinámico e uso do silencio.  

3.6. Xeografía harmónica e topografía melódica.  

3.7. Estrutura proporcional e referencial.  
3.8. Articulación, acentuación e tipos de ataque. Empaque.  

3.9. Afinación e as súas posibilidades. Técnicas de depuración.  

3.10. Respiración, dixitación e golpes de arco ao servizo da música.  

3.11. Vibrato. Efectos tímbricos. Ornamentación.  

3.12. Fraseo e construción estrutural: dinámica, agóxica, articulación, afinación e timbre ao servizo dos procesos tensionais e discursivos.  
3.13. Condicionantes extramusicais: contido textual, programa...  
4. Comunicación verbal e xestual 

4.1. Planos directoriais. Estratexias comunicativas. Comunicación verbal e imitativa. Xestualidade mimética, analóxica e convencional.  
4.2. Os espazos e dimensións referenciais. Linguaxe corporal e comunicación facial. Capacidade comunicativa das articulacións do brazo (posición 

e relación de movemento). A batuta. Coordinación e independencia dos brazos.  

4.3. Figuras e subdivisións. Dispari e anticipacións. Xestos illados.  
4.4. Traxectorias do xesto. Amplitude e perfil. Velocidade e aceleración do movemento. Proporcións.  

4.5. Tipos de levare. Marcación de caldeiróns e cortes.  
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Esporádica 

Clase maxistral Presencial Esporádica 

Exposición traballos Presencial Esporádica 

Práctica xestual Presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Actividades complementarias Presencial  Esporádica 

Preparación de materiais Non presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Titorías Presencial  Esporádica 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 
significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante as clases e ensaios  

- Probas individuais ou colectivas.  

- Proba teórico-práctica 

- Asistencia presencial  

 
Avaliación alternativa (perda avaliación continua) 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 
Avaliación extraordinaria: 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE EDICIÓN MUSICAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: EDICIÓN MUSICAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIOS Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.       6   Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

A musicoloxía e a edición musical: o texto escrito como obxecto final do traballo científico. Estrutura formal do 
traballo científico: referencias bibliográficas, sistema de citación, aparato crítico, etc. Localización, revisión, 

descrición e transcrición das fontes para a edición musical. Diferentes tipos de edición e a súa evolución. 

Coñecemento das ferramentas informáticas necesarias para a edición de música e texto. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Tecnoloxías aplicadas á Música 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 1, 3, 4, 12, 13, 15 

COMPETENCIAS XERAIS: X 3, 5, 18, 24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM5, EM8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Considerar o texto editado como obxecto final do traballo científico. T1, T3, T4, X3, X5, EM5 

2. Estruturar formalmente o traballo científico: referencias bibliográficas, sistema de citación, aparato crítico, etc. T1, T3, T5, X3, EM3, EM5 

3. Localizar, revisar, describir e transcribir as fontes para a edición musical. T1, T2, T4, X3, EM5 

4. Coñecer diferentes tipos de edición e a súa evolución. T2, X1, X3, EM5 

5. Coñecer as ferramentas informáticas necesarias para a edición de música e texto. T4, X3, X5, EM5 

 

 

 
4. CONTIDOS 

O labor do editor: 

Historia e método editorial. Obra e texto. Semiótica e notación musical. 

A fonte musical: 

Fonte e texto. Fontes e historia. Exame e descrición. Transcrición 
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Fontes musicais e filiación estemática: 

Erro común. Filiación. Alteracións e contaminacións. Resultados do método e a súa aplicación. 

A fixación do texto: 

Fontes directamente relacionadas co compositor. Fontes non asociadas directamente ao compositor. A aplicación da filiación estemática. 

Edicións facsimilares. Edicións diplomáticas. Edicións interpretativas. Edicións críticas. Aparato, comentario e apéndices. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Todo o cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información Non presencial Todo o cuadrimestre 

Realización de traballos Non presencial Todo o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádicamente 

Actividades específicas de avaliación Presencial Esporádicamente 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Escena Lírica 

GUÍA DOCENTE DE ESCENA LÍRICA I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ESCENA LÍRICA I-III 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 horas 

ECTS/CUAD.      1,5 1,5 1,5  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo e interpretación do repertorio escénico habitual. Compresión e desenvolvemento da acción e o conflito 

dramático. Coñecemento e aplicación práctica da relación texto-música e movemento. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos do 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Escena Lírica é unha disciplina propia do itinerario de Canto, que ten como obxectivo coñecer e desenvolver as 

capacidades para a interpretación escénica.  

A disciplina Escena Lírica deberá capacitar ao alumnado para dominar as técnicas teatrais na interpretación do 
repertorio lírico, así como os procesos de creación de personaxes e o dominio escénico dos movementos, a 

xestualidade e o uso do espazo. 

Ten relación directa coas disciplinas de Canto, Técnica corporal, as Técnicas de control emocional e corporal,  

Repertorio de ópera e zarzuela, e Idiomas aplicados ao canto. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T7, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X7, X8, X9, X11, X21, X24, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI8, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver as capacidades de interpretación escénica e asimilar o proceso de creación dunha personaxe. T1, T2, T6, T13, X3, X7, X8, 

X9,X21, X24, X26, EI4, EI5, 
EI10 

Perfeccionar o corpo como instrumento de comunicación actoral e desenvolver as capacidades memorísticas. T1, T2, T6, T7, T13, X3, X7, 
X8, X9,X21, X24, X26, EI4, 

EI5, EI10 

Discernir os elementos que interveñen no proceso de creación dunha personaxe, potenciando as capacidades creativas e 
expresivas. 

T1, T2, T6, T7, T13, X3, X7, 
X8, X9,X21, X24, X26, EI4, 

EI5, EI10 

Coordinar  todos os elementos teóricos propios do instrumento no contexto da acción dramática. T1, T2, T3, T6, T13, X3, X7, 
X8, X9, X11, X21, X24, 

X26, EI1, EI3, EI4, EI5, EI8, 

EI10 
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Guía docente Escena Lírica 

4. CONTIDOS 
 

A voz e o corpo  

A creación da personaxe 

O repertorio escénico. 

Técnicas interpretativas 

Metodoloxía de traballo autónomo 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 
Contextualización das obras escollidas e puntualizacións técnicas a priori das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 
aplicables relacionados coa disciplina e o repertorio que se traballará na clase ) 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á posta en práctica) Presencial e  

Non Presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión.  
Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto á situación histórica 

do drama, ao compositor e o  libretista, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 

traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a talleres, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa materia). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre, 
en audicións de clase e/ou públicas 

2. Revisión de probas 

 

Presencial 
 

Non presencial (tempo 

especial de titoría) 

 

Medio e final do 
cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Estilos interpretativos 

GUÍA DOCENTE DE ESTILOS INTERPRETATIVOS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ESTILOS INTERPRETATIVOS 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 
popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO IMTP 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.      3    Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Análise de diferentes estilos de interpretación da música tradicional, tendo en conta as características propias de 
cada instrumento (morfoloxía e afinación), a súa orixe (condicionamento xeográfico), e as interpretacións actuais 

ou históricas (características individuais e de diferentes colectivos). 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T2, T3, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X4, X9, X11, X17, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os elementos condicionantes do estilo na interpretación musical, e en particular sobre gaita galega. Todas 

Coñecer os elementos e normas básicas da análise e transcrición da música tradicional.             Todas 

Valorar o patrimonio cultural musical de Galicia             Todas 

Fomentar a análise crítica e razonada.                Todas 

Establecer patróns e esquemas para a clasificación do repertorio para gaita mediante a interpretación.       Todas 
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Guía docente Estilos interpretativos 

4. CONTIDOS 

Achegamento á metodoloxía da análise da música tradicional e normas básicas de transcrición da mesma. Arquivos existentes en Galicia 

Transcrición de diferentes interpretacións propostas. Elaboración de fichas para a súa posterior análise. 

Análise e conclusións: coas audicións e transcricións realizadas na aula, máis algunhas obtidas dos arquivos existentes en Galicia. Establecemento  de 

características en función de zona xeográfica, función, xénero, contexto, etc. 

Repertorio: Análise. Transcripción. Interpretación 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Evolución estilística-Acordeón 

GUÍA DOCENTE DE EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO (ACORDEÓN)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015 DO 29 DE OUTUBRO 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: Evolución estilística da interpretación e do repertorio (ACORDEÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón 

CARÁCTER Materia obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 
Horas de clase semanais: 1,5 h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo dos trazos estilísticos e criterios interpretativos das diferentes épocas e autores/as, en relación co 

repertorio do instrumento principal. Análise da evolución do repertorio orixinal para acordeón: recursos, 

grafías, efectos tímbricos, etc. Paralelismo entre evolución técnica do instrumento e música interpretada. 
Audicións comentadas de gravacións existentes. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T7, T8, T14, T16  

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X7, X8, X9, X11, X14, X16, X23, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI4, EI6  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Estudar o cambios producidos na interpretación do repertorio orixinal  para acordeón desde o século XX   ata a 

época actual. 

T2, T7,X8,X26,E4,E1 

2. Analizar a evolución estilística do repertorio escrito para acordeón desde a segunda metade do século XX. X16, X17, T8, 

T14,T16,X9,X11,X14 

3.  Coñecer a evolución das grafías empregadas no repertorio escrito para acordeón. Paralelismo entre a evolución 

técnica do instrumento e os recursos compositivos empregados. 

EI.6,X3,X7,X9, X23 
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Guía docente Evolución estilística-Acordeón 

4. CONTIDOS 

Estudo dos trazos estilísticos e criterios interpretativos das diferentes épocas e autores/as, en relación co repertorio do instrumento principal 
 

 

Análise da evolución do repertorio orixinal para acordeón: recursos, grafías, efectos tímbricos, etc. Paralelismo entre evolución técnica do instrumento 
e música interpretada. Audicións comentadas de gravacións existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso 

 

 

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadrimestre 
 

 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadrimestre 
 

 

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes na clase Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Presencial/Non 

presencial 

Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadrimestre  

Actividades complementarias Presencial/Non 

presencial 

Esporádica  

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua.  

 

O alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que 

figure na programación docente da disciplina.  

 

No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e 

evolución, as destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de 

avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Evolución estilística Guitarra 

 

GUÍA DOCENTE DE EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento e práctica dos diversos elementos que forman os criterios interpretativos das diferentes épocas, 
estilos e autores/as, atendendo tanto a aspectos técnicos do instrumento como compositivos ou estéticos en 

relación co repertorio do instrumento. Análise da evolución do repertorio: recursos, grafías, efectos tímbricos… 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente teórico, a sinerxía principal dáse coas disciplinas de Formación básica do 

ámbito da Musicoloxía. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T4, T8, T14, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X8,X 9, X10, X11, X12, X14, X15, X16,X17, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, EI4, EI6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os diferentes estilos do repertorio da guitarra e instrumentos afines e a súa evolución ao longo da historia. Todas 

Coñecer as principais diferenzas de interpretación de cada un dos diferentes estilos do repertorio guitarrístico. Todas 

Coñecer os diferentes autores de repertorio para guitarra nas distintas fases do desenvolvemento deste instrumento. Todas 

Coñecer as obras principais dos autores máis destacados en cada un dos diferentes estilos. Todas 

Desenvolver a capacidade de investigación documental. Todas 

 

 

 
4. CONTIDOS 

O repertorio para corda pulsada nas distintas épocas: Características da linguaxe empregada. Principais formas musicais. A ornamentación en cada 
época. Principais autores. 

Estudo dos rasgos biográficos máis importantes dos principais autores renacentistas de área geográfica. 

Audicións das obras máis representativas de cada época. 
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Guía docente Evolución estilística Guitarra 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na  programación correspondente. 
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Guía docente Evolución estilística da interpretación e do repertorio (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE EVOLUCIÓN ESTILISTICA DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: EVOLUCIÓN ESTILISTICA DA INTERPRETACIÓN E DO REPERTORIO 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Piano 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PIANO 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Aprendizaxe e práctica dos diversos elementos que forman os criterios interpretativos das diferentes épocas, 
estilos e autores, atendendo tanto a aspectos técnicos do instrumento como compositivos ou estéticos en relación 

co repertorio pianístico. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Aqueles que están implícitos o finalizar o terceiro curso de grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T2, T4, T8, T12 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X10, X12, X14, X15, X17, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: E11, E14, E16 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de Outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1.Comprender os criterios interpretativos das diferentes épocas.              Todas 

2. Comprender os aspectos formais e estilísticos do repertorio traballado, e saber encadrar os mesmos dentro dun estilo, 
    estética ou unha corriente artística.  

   

             Todas 

3. Comprender os aspectos técnicos dos instrumentos propios de cada época en relación cos procedementos estéticos, 
estilísticos e compositivos propios das diferentes épocas. 

 T2, T8, X10, X12, X15, 
X17, E11, E14, E16. 

 

 
4. CONTIDOS. 

 

1. Inicio da literatura para teclado. 

2. Evolución das distintas escolas pianísticas e sistemas pedagóxico dende o barroco ata os nosos días. 

3. Literatura e características da técnica e interpretación pianística dende o barroco ata o século XX. 
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Guía docente Evolución estilística da interpretación e do repertorio (Piano) 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

                                               ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  
 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Actividade introductoria. Presencial. O principio do 

cuadrimestre. 

Clases teórico – prácticas.             Presencial. Permanente durante todo 

o cuadrimestre 

Estudio individual.             Non presencial. Permanente durate todo o 

cuadrimestre. 

Actividades de avaliación.             Presencial. Preferentemente ao final 

do cuadrimestre. 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

O alumno dispón de 4 convocatorias: 2 ordinarias e 2 extraordinarias.En cada unha delas aplicarase o tipo de avaliación correspondente.( Avaliación 

ordinaria ou extraordinaria). No caso de perda de avaliación continua, o alumnado ten dereito á aplicación da avaliación alternativa. 
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Guía docente FAAV aplicado a dirección  

GUÍA DOCENTE DE FORMACIÓN E ADESTRAMENTO AUDITIVO E VOCAL APLICADO A DIRECCIÓN (I-IV) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: Formación e adestramento auditivo e vocal aplicado a dirección (I-IV) 

ESPECIALIDADE DIRECCIÓN ITINERARIO --- 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASE COLECTIVA 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 horas 

ECTS/CUAD.    1,5 1,5 1,5 1,5   Observacións: -------- 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Afondamento na escoita consciente en contextos sonoros diversos, facendo fincapé no recoñecemento dos 

elementos formais, rítmicos, harmónicos, interválicos etc. en diferentes combinacións tímbricas, como 
ferramenta fundamental na práctica da dirección. Práctica vocal e recoñecemento auditivo dos diferentes 

parámetros musicais en obras  tonais, non tonais ou de tonalidade vaga.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

 En primeiro se  lle pedirá ao alumno que teña asumidos internamente os contidos desta materia así como os 

distintos elementos que interveñen na linguaxe musical a nivel de Grao Profesional. 

O  alumnado deberá ter un nivel aceptable de entoación melódica e afinación, realización de ditados melódicos 
(unha e dúas voces) e rítmicos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Importante para a formación integral dos futuros directores mediante o adestramento dos parámetros vocais e 

auditivos propios da linguaxe musical. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED3, ED7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto  171/2016, do 24 de novembro, anexo II 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver un oído interno consciente 
T1, T3, T7, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Desenvolver a memoria sonora 
T1, T3, T7, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Desenvolver a capacidade de concentración 
T1, T3, T7, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Interiorizar patróns sonoros concretos que faciliten a posterior construcción de imáxenes sonoras T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Aplicar coñecementos históricos e compositivos básicos que permitan contextualizar os obxectos 

sonoro, axudando de este modo a determinar a súa función. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Desenvolver a capacidade de disociación e transcripción dos diferentes elementos rítmicos, 

melódicos , armónicos, formáis, tímbricos, expresivos, a unha dúas ou máis voces, utilizando 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 
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diferentes textura( contrapuntística, melodía con acompañamento …) EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Proporcionar os recursos necesarios para unha conscinte e rápida lectura dunha peza dada. T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 
EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Adquirir habilidades que permitan escoitar, representar e interpretar de forma conscinte os 

elementos que interveñen na música do século XX. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 
EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Adquirir habilidades que permitan escoitar, representar e interpretar de forma conscinte os elementos que interveñen na 

música modal. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 
EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Sentir o pulso interno, apreciando o pulso como un ciclo orgánico dentro do que flúe a música, polo tanto, a ser sentido 
físicamente e non como mero cálculo de proporcións. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Entender os diferentes debuxos rítmicos aínda que se mostren considerablemente alterados polo carácter interpretativo. T1, T3, T7, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Apreciar a importancia do análise asociado a lectura o a transcrición T1, T3, T7, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Apreciar a importancia da dinámica, agóxica e a articulación, á hora de percibir os debuxos rítmicos. T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

Adquirir habilidades que permitan escoitar, representar e interpretar de forma conscinte os 

elementos que interveñen na música tonal. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, 

EC2, EP3, EI7, ED3, ED7 

 

 
4. CONTIDOS 

 

1. Entoación/Escoita 

2. Ritmo 

3. Música Tonal 

4. Música Modal/Antiga 

5. Música do Século XX. Interválica pura. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividade na aula. Traballo individual e colectivo detallado dos diferentes contidos co obxecto 
de utilizar os diferentes recursos da asignatura ó servizo da dirección. 

- Desarrollo da escoita cosncinte e da memorización sonora interna. 

- Práctica da entoación a unha ou varias voces para a consecución dun nivel vocal 
adecuado. 

- Adestramento rítmico. 

- Traballo ca música Antiga. 
- Traballo ca música do Século XX. Práctica e interiorización da interválica pura. 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual: Estudo persoal do alumno/a de todas as ferramentas achegadas polo 
docente na clase. 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 
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6. AVALIACIÓN. 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. O alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, 

ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da 

programación docente correspondente. 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE FORMACIÓN E ADESTRAMENTO AUDITIVO E VOCAL APLICADO Á PEDAGOGÍA (I-IV) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO REAL DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FORMACIÓN E ADESTRAMENTO AUDITIVO E VOCAL  APLICADO Á PEDAGOXÍA (I-IV)  

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Procedementos Auditivos e 

Instrumentais 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII 
Horas de clase semanais: 1,5 h (I-II cuadrimestres)  

1h (III-IV cuadrimestres) 

ECTS/CUAD 1,5 1.5   1   1     Observacións: ----- 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dunha escoita consciente, directamente vinculada aos coñecementos da linguaxe musical. 

Recoñecemento dos elementos formais, rítmicos, harmónicos, interválicos, etc. en contextos sonoros diversos. 

Práctica vocal e recoñecemento auditivo dos diferentes parámetros musicais en obras tonais, non tonais ou de 
tonalidade vaga.  

Consecución de ferramentas directamente vinculadas á súa aplicación no desempeño do seu futuro labor docente, 

nos diferentes contextos educativos.   

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

O alumno ten superada unha proba de acceso ao Grao superior de música na que demostrou que dispón dos  

coñecementos auditivos e vocais necesarios. Para III-IV cuadrimestres terán que ter superados os coñecementos 
e habilidades do curso anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Importante para a formación integral dos futuros pedagogos mediante o adestramento dos parámetros vocais e 

auditivos propios da linguaxe musical. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X19, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP3, EP5  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver un oído interno consciente 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 

EP3, EP 

Desenvolver a memoria sonora 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 
EP3, EP 

Desenvolver a capacidade de concentración. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 
X13, X19, X24 

EP3, EP 

Interiorizar patróns sonoros concretos que faciliten a posterior construcción de imáxenes sonoras T1, T2, T3, T8, T13, T15 
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X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 

EP3, EP 

Aplicar coñecementos históricos e compositivos básicos que permitan contextualizar os obxectos 

sonoro, axudando de este modo a determinar a súa función. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 
EP3, EP 

Desenvolver a capacidade de disociación e transcripción dos diferentes elementos rítmicos, 

melódicos , armónicos, formáis, tímbricos, expresivos, a unha dúas ou máis voces, utilizando 

diferentes textura( contrapuntística, melodía con acompañamento …) 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 
X13, X19, X24 

EP3, EP 

Proporcionar os recursos necesarios para unha conscinte e rápida lectura dunha peza dada. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 
EP3, EP 

Adquirir habilidades que permitan escoitar, representar e interpretar de forma conscinte os 
elementos que interveñen na música do século XX. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 
X13, X19, X24 

EP3, EP 

Adquirir habilidades que permitan escoitar, representar e interpretar de forma conscinte os elementos que interveñen na 

música modal. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 

EP3, EP 

Sentir o pulso interno, apreciando o pulso como un ciclo orgánico dentro do que flúe a música, polo tanto, a ser sentido 

físicamente e non como mero cálculo de proporcións. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 
EP3, EP 

Entender os diferentes debuxos rítmicos aínda que se mostren considerablemente alterados polo carácter interpretativo. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 

EP3, EP 

Apreciar a importancia do análise asociado a lectura o a transcrición. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 
EP3, EP 

Apreciar a importancia da dinámica, agóxica e a articulación, á hora de percibir os debuxos rítmicos. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 
X13, X19, X24 

EP3, EP 

Adquirir habilidades que permitan escoitar, representar e interpretar de forma conscinte os 

elementos que interveñen na música tonal. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X19, X24 
EP3, EP 

 

 
4. CONTIDOS 

 

ENTOACIÓN:  Práctica da entoación a unha ou varias voces para a consecución dun nivel vocal adecuado. Utilización dos recursos vocais básicos co 

obxecto de utilizar a voz como instrumento ó servizo da pedagoxía. 

RITMO 

MÚSICA TONAL 

SÉCULO XX. INTERVÁLICA PURA. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividade na aula. Traballo individual e colectivo detallado dos diferentes contidos co obxecto 

de utilizar os diferentes recursos da asignatura ó servizo da pedagoxía. 

- Desarrollo da escoita cosncinte e da memorización sonora interna. 
- Práctica da entoación a unha ou varias voces para a consecución dun nivel vocal adecuado. 

- Adestramento rítmico. 

- Traballo ca música do Século XX. Práctica e interiorización da interválica pura. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Estudo persoal do alumno/a de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na clase. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. O alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, 

ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da 
programación docente correspondente. 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE FORMACIÓN E ADESTRAMENTO AUDITIVO E VOCAL I-II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, DO 29 DE OUTUBRO  E POLO 

DECRETO 171/2016 DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FORMACIÓN E ADESTRAMENTO AUDITIVO E VOGAL I-II 

ESPECIALIDADE Composición  
Dirección 

Interpretación 

Musicoloxía 
Pedagoxía 

Produción e xestión 

ITINERARIO --- 
--- 

Todos 

Etnomusicoloxía, e Histórica 
Xeral e da linguaxe musical 

--- 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASE COLECTIVA 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Procedementos 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais:  1’5h. 

ECTS/CUAD. ( 1,5 1,5       Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento de unha escoita consciente, na que a  aplicacion do coñocemento da linguaxe musical 
encaminará ao alumnado, en contextos sonoros diversos, a unha representación interna dos distintos elementos 

estructurales que interveñen nunha composición musical. Desenvolvemento das capacidades de expresión vogal. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes ao Linguaxe Musical do Grao Medio. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Ao basearse no desenvolvemento da escoita  analítica dos diversos elementos que configuran unha composición, 

resulta inseparábel de todas as  demáis disciplinas tanto práticas coma teóricas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T8. T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC2, EP3, EI7, EM1, ED1, ED3, ED7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 16  de  novembro anexo II e no Decreto 171/2016 do 24 de novembro. 

 

3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver un oido consciente 

T1, T3, T7, T8, T13, T15    
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X24, EC2, EP3, EI7, EM1, 
ED1, ED3, ED7,  

Desenvolver a memoria sonora 

T1, T3, T7, T8, T13, T15    
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X24, EC2, EP3, EI7, EM1, 
ED1, ED3, ED7  

Desenvolver a capacidade de disociación  dos diferentes elementos rítmicos, melódicos armónicos, formais, tímbricos i 

expresivos  de obras de disferentes estilos. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15    
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X24, EC2, EP3, EI7, EM1, 
ED1, ED3, ED7  
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Proporcionar recursos para transcribir  os diferentes elementos dunha peza tras a sua escoita., así como para facilitar a 

súa imaxe sonora a partires da sua representación grafica. 

T1, T3, T7, T8, T13, T15    
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X24, EC2, EP3, EI7, EM1, 
ED1, ED3, ED7 

 

 
4. CONTIDOS 

 

 

Ritmo 

Interválica 

Música tonal- Música Antiga- Música do século XX 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Aula: a  materia é de práctica colectiva. Dada a concentración  esixida, éstas serán 
fundamentalmente prácticas , dinámicas e variadas. Atenderase ás necesidades particulares dos 

alumnos. 

Práctica individual e colectiva dos distintos elementos de forma aillada. 
Práctica individual e colectiva dos distintos elementos dentro de un contexto sonoro. 

Recoñocemento,  imaxen sonora e representación gráfica dos mesmos a través da participación 

activa  do alumnado nos exercicios propostos. 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Fora do aula: o alumno traballará regularmente os exercicios propostos  dirixidos a mellorar as 

destrezas desexadas. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías : poderán ser solicitadas polo alumno para as necesidades relacionadas coa materia que 

dito alumno considere. 

Presencial Esporádica 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é presencial . Se lles aplicará a evaluación contínua a todos aqueles alumnos que non superen o número de faltas establecido como límite 

para dita materia. O número de convocatorias por Cuadrimestre é de dúas (unha ordinaria e outra extraordinaria). 
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE FONÉTICA APLICADA AO CANTO  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FONÉTICA APLICADA AO CANTO  

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.      2    Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo prosódico do texto aplicado aos principais idiomas do repertorio coral e a súa influencia no xesto da dirección. 

Coñecemento da fonética dos principais idiomas empregados no canto. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo dos idiomas máis habituais do repertorio sinfónico-coral e operístico entronca con outras materias fundamentais nestes 

estudos, como “Dirección de Coro”, “Canto aplicado” ou “Formación e Adestramento auditivo e vocal” 

A disciplina “Fonética aplicada ao Canto” debe capacitar ao alumnado de Dirección para coñecer e comprender os idiomas dos 

textos do repertorio coral e lírico, sendo quen de comunicar cos xestos directivos, as ideas poético-musicais co mellor sentido 

prosódico e expresivo. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X8, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición  no decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Pronunciar perfectamente os textos cantados nos  principais idiomas do repertorio coral e vocal. T2, T3, T6, X3, X8, ED2 

Coñecer os aspectos prosódicos, fonolóxicos e fonéticos propios de cada un dos idiomas. T1, T2, T6, X8, X24, ED2 

Coñecer a música vocal e coral, e poder comprender o sentido expresivo dos seus textos, a través da análise prosódica 
dos seus textos poéticos e dramáticos. 

T1, T2, T3, T6, X8, X24, 
ED2 

Desenvolver os recursos que lle permitan aplicar na dirección os coñecementos de fonética e prosodia particulares dos 

principais idiomas do repertorio coral e vocal. 

T1, T2, T3, T6, X3, X8,  

X24, ED2, ED11 

 

 
4. CONTIDOS 

1-Fonética aplicada e transcrición dos principais idiomas do repertorio coral e vocal. 

2-Articulación e Dicción dos idiomas. Lectura fluída 

3- Comprensión dos textos poéticos, sacros e teatrais do repertorio. 

4- Repertorio coral, sinfónico-coral e operístico. Coñecemento do Repertorio específico de cada un dos principais idiomas. 

5- Metodoloxía de traballo autónomo. Prácticas de transcripción e lectura. 

 

 

 

 

 



                                                          . 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Prácticas (Exposición teórico-práctica, para introducir os aspectos teóricos e prácticos aplicables no 

repertorio a estudar)  
Presencial Permanente 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial Esporádica 

Traballo Persoal (Tempo de estudo individual do alumno) Non presencial Permanente 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Fontes históricas 

GUÍA DOCENTE DE FONTES HISTÓRICAS I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FONTES HISTÓRICAS I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Música antiga (Clave, ICP, Viola de 
gamba) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  2 2       Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Consecución das ferramentas necesarias para atopar, ler e interpretar os fundamentos historicistas que avalen 

a interpretación do repertorio no instrumento. Aplicación en partituras representativas de conceptos aprendidos. 

Desenvolvemento do espírito crítico sobre interpretacións actuais do repertorio da época. Consecución de 
autonomía 

interpretativa. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X8, X10, X12, X13 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Estudo de fontes musicográficas e literarias  

2. Coñecer os criterios interpretativos da música renacentista, barroca e preclásica a través dos tratados  

3. Análise comparativa e crítica das fontes.  

4. Adquirir criterios propios de interpretación mediante a análise das fontes históricas  

5. Enfrontarse a un tratado do seu instrumento e exponerlo na clase  
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Guía docente Fontes históricas 

4. CONTIDOS 

Fontes clásicas 

Teoría e estética na Edad Media 

Tratados do século IX al XII 

Tratados do ars antiqua 

Tratados do ars nova 

Teoría do renacemento 

Fontes do barroco 

Fontes da ilustración 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Clases teóricas Exposición dos temas Clases teóricas 

Clases prácticas 
Análise de textos e 
aplicación das teorías 

interpretativas 

Clases prácticas 

Traballo persoal 
Lectura e comentario dos 

textos colgados 
no Moodle.  

Traballo persoal 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Fontes para a historia da música 

GUÍA DOCENTE DE FONTES PARA A HISTORIA DA MÚSICA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FONTES PARA A HISTORIA DA MÚSICA 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.    6      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Concepto e tipoloxías de fontes. Descrición e manexo dos testemuños. Coñecemento e aplicación das diferentes 
fontes da historia da música (organoloxía, iconografía, fonografía, impresos, manuscritos, etc.) 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM 2, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer os tipos de fontes precisas para a investigación musical, as súas tipoloxías, naturezas, clasificacións e 

destinatarios. 
T16, T17, X1, X4, X11 

Desenvolver criterios de selección da información, empregando as TIC, obras de consulta en diferentes idiomas, 
soportes diversos, relacións persoais, etc. 

T2, T4, T5, X4, X11, X12, 
X14, X15, X16, E7 

Argumentar de forma coherente e razonada sobre a oportunidade do emprego de diversas fontes en ámbitos concretos 

de investigación 
T11, X10, X17, X18, X26 

Aplicar as fontes coñecidas en diferentes contextos de investigación, realizadas tanto de xeito individual como 

grupal. 
T2, X1, X18, X26, E2 

Aproximarse aos traballos de investigación empregando un número destacado de fontes de diversa tipoloxía T2, T2, T17, X11, X18, E7. 
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Guía docente Fontes para a historia da música 

 
4. CONTIDOS 

Introdución ás fontes 

Fontes escritas 

Fontes musicais 

Fontes fonográficas. Fontes orais 

Fontes organolóxicas e iconográficas 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Todo o cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información Non presencial Todo o cuadrimestre 

Realización de traballos Non presencial Todo o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádicamente 

Actividades específicas de avaliación Presencial Esporádicamente 

 

 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Formación laboral e normativa

GUÍA DOCENTE DE FORMACIÓN LABORAL E NORMATIVA

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

(ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E O POLO DECRETO 171/2016,

DO 24 DE NOVEMBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: FORMACIÓN LABORAL E NORMATIVA

ESPECIALIDADE Composición
Dirección
Interpretación
Musicoloxía
Pedagoxía

ITINERARIO ---
----
Todos
Etnomusicoloxía, e Histórica
Xeral e da linguaxe musical

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII
VII

I
Horas de clase semanais: 1 hora

ECTS/CUAD. 1 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música.
Desenvolvemento
da capacidade para a autopromoción e a inserción laboral, das habilidades para a adaptación
profesional en
contextos cambiantes e das actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da
vida

COÑECEMENTOS PREVIOS: Non se requiren coñecementos previos

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS:

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T15

COMPETENCIAS XERAIS: X19, X24, X27

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC11, EI10, EM7, EP7

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Coñecer a normativa xeral e procedementos que rexen na actividade dos profesionais da música. Todas

Coñecer o marco legal das institucións musicais, públicas e privadas. Todas

Desenvolver a capacidade para a autopromoción profesional e a inserción laboral. Todas

Desenrolar as habilidades para a adaptación profesional en contextos cambiantes. Todas

Desenvolver a actitude para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional. Todas



.

Guía docente Formación laboral e normativa

4. CONTIDOS

Lexislación e relacións laborais

O contrato de Traballo

Aspectos básicos da Seguridade e Saúde no Traballo

Institucións Musicais

Itinerarios Profesionais da Música

A industria da música

Traballadores profesionais da música

Actividades na plataforma MOODLE

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre

Exames Presenciais Ao longo do cuadrimestre

Titorías Presenciais Esporádicamente

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre
correspondente.

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programacións correspondente.
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Guía docente Francés aplicado 

GUÍA DOCENTE DE FRANCÉS APLICADO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de Outubro) 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FRANCÉS APLICADO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria Específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.    1,5 1,5     Observacións:  

 
 

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo da lingua francesa e permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras en lingua 
estranxeira, e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira utilizada 

na música clásica e romántica. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso, e para o cuadrimestre II os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Tanto o Francés como o resto dos Idiomas presentes nos estudos da titulación están en relación íntima e directa 

coas disciplinas que versan sobre todo o repertorio lírico (Repertorio Lied, Oratorio, Ópera, etc). 
A disciplina Francés Aplicado debe capacitar ao alumnado para coñecer, comprender e utilizar axeitadamente a 

lingua francesa nos textos do repertorio, sendo quen de comunicar as ideas poético-musicais co mellor sentido 

prosódico e expresivo, así como unha correcta articulación e dicción. 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X11, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI5, EI6 

 

 

 

 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Pronunciar perfectamente os textos cantados en francés. T2, T6, T13, X8, X11, X24, 

X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer os aspectos prosódicos, fonolóxicos e fonéticos propios da lingua francesa. T1, T2, T6, T13, X8, X11, 
X24, X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer a música vocal en lingua francesa e poder comprender o sentido expresivo dos seus textos, a través da análise 

dos seus textos poéticos e dramáticos. 

T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Profundar nos coñecementos gramaticais que permitan comprender a estrutura do idioma. T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares da lingua 

francesa. 

T1, T2, T6, T13, X8, X11, 

X24, X25, EI1, EI2, EI5. 
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Guía docente Francés aplicado 

 

 

4. CONTIDOS 

1-Fonoloxía e prosodia do Francés. Transcrición fonética segundo A.P.I.  

2-Articulación e Dicción do Francés. Lectura fluída. 

3- Comprensión dos textos poéticos, sacros e teatrais do repertorio no idioma francés. 

4- Coñecemento do repertorio francés. 

5- Metodoloxía de traballo autónomo. Prácticas individuais de transcrición e lectura. 

 

 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Prácticas (Exposición teórico-práctica, para introducir os aspectos teóricos e prácticos 

aplicables no repertorio a estudar)  

Presencial Permanente 

Traballo Persoal (Tempo de estudo individual do alumno) Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 
(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Audicións (Interpretación en audición pública do repertorio traballado durante as clases) Presencial Ao final do 

cuadrimestre 

 

 
 

 

6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Fundamentos de transcrición aplicada 

GUÍA DOCENTE DE FUNDAMENTOS DE TRANSCRICIÓN APLICADA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE TRANSCRICIÓN APLICADA 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.   3       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento dunha formación específica orientada á transcrición e preparación do estudo da música vocal e 
instrumental a través de ferramentas informáticas e bibliográficas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 1, 3, 4, 7, 14, 16 

COMPETENCIAS XERAIS: X 1, 3, 4, 5, 11, 18, 23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer a música tradicional galega vocal e instrumental. T14, X1, X4, X11, X23 

Interpretar a grafía musical. X1, X3, X18, EI1 

Coñecer os criterios da transcrición da música tradicional. T14, X1, 5, EI1 

Recoñecer materiais musicais e bibliográficos dentro da súa especialidade. T1, T4, T16, X1, X11, EI1 

Utilizar as novas tecnoloxías. T1, T4, T16, X5 

 

 
4. CONTIDOS 

Sistemas e normas de transcrición.  

Transcrición de música instrumental  

Transcrición de música vocal  

Transcrición de música vocal-instrumental  
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Todo o cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información Non presencial Todo o cuadrimestre 

Realización de traballos Non presencial Todo o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádicamente 

Actividades específicas de avaliación Presencial Esporádicamente 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Gaita 

GUÍA DOCENTE DE GAITA I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: GAITA 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  7’5 7’5 9 9 9 9 10 11 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Práctica instrumental principal encamiñada á formación como músico instrumentista. Coñecemento progresivo 

de todas as posibilidades do instrumento a nivel técnico, expresivo e de repertorios. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 

acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 
relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X6, X8, X9, X11 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis 

representativo do instrumento. 
Todas 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de 

recursos do mesmo. 
Todas 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como 

instrumento fundamental. Compoñer coas regras básicas dos ritmos tradicionais como método para coñecelos en 

profundidade. 

Todas 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que 

posibiliten a resolución de pasaxes complexas. 
Todas 

Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel. Todas 
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4. CONTIDOS 

1.1 Patrimonio musical: música tradicional (cancioneiros e tradición oral). 1.2 Formas musicais e as súas particularidades na música tradicional. 
Traballo das obras seleccionadas no cuadrimestre analizando formalmente cada unha e establecendo o fraseo como base da interpretación.  1.3 

Traballo de repertorio con ornamentación dada, adecuada a este nivel.  1.4 Práctica da afinación, compensación e  tempero sobre repertorio específico, 

prestando especial atención ó empaste entre ronco e punteiro.  1.5 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  1.6 Conciencia dos diferentes 
usos que tivo a gaita ó longo da súa historia.  1.7 Valoración e conciencia da importancia da gaita e do seu patrimonio musical na cultura galega como 

aporte á cultura universal. 1.8 Valoración da ornamentación como elemento musical e non como elemento exclusivamente técnico. 

2.1 Patrimonio musical: música de autor. 2.2 Formas musicais e as súas particularidades na música de autor. Traballo das obras analizando 
formalmente cada unha e establecendo o fraseo como base da interpretación. 2.3 Práctica da afinación, compensación e  tempero sobre repertorio 

específico, prestando especial atención ó empaste entre ronco e punteiro. 2.4 Adestramento permanente e progresivo da memoria.  2.5 Valoración da 
evolución ó longo do século XX e XXI da interpretación da música para gaita. 2.6 Valoración da ornamentación como elemento musical e non como 

elemento exclusivamente técnico. 

3.1 Morfoloxía, funcionamento, e mantemento do instrumento. Materiais e proceso constructivo. 3.2 Métodos de escrita para gaita. Sistema do/re. 3.3 
Diferentes tipos de ornamentación: colocación, nomenclatura e representación na partitura. 3.4 Afinación e tempero. 3.5 Iniciación á segunda oitava 

no instrumento. 3.6 Traballo da ornamentación mediante exercicios específicos a cada unha delas (rebote, adorno, picado dobre, batemento…)  3.7 

Práctica da repentización de obras de progresiva dificultade.  3.8 Emprego de diferentes dixitacións en base ás pasaxes a interpretar. Posicións abertas 
/ pechadas para a solución de pasaxes complexas.  3.9 Requinteo. Resolución ós problemas que plantexa o seu uso. 3.10 Adestramento permanente e 

progresivo da memoria. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE GAITAS DOUTRAS TRADICIÓNS LOCAIS E TIPOLOXÍAS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: GAITAS DOUTRAS TRADICIÓNS LOCAIS E TIPOLOXÍAS 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO IMTP 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.       3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento da morfoloxía, funcionamento, o son e a construción das gaitas; parentescos e diferenzas entre os 
diferentes tipos de gaitas existentes (punteiros cónicos e cilíndricos, número de bordón, afinacións, etc.). 

Recoñecemento visual e auditivo das diferentes gaitas e das súas especificidades interpretativas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Gaita 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T8, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X9, X11, X17, X20, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer a orixe e evolución das cornamusas, formas, tipos e características fundamentales morfolóxicas e tímbricas.               

 
Todas  

Comprender os fundamentos físicos da producción de son dos diferentes tipos de cornamusas, así como as 

características máis relevantes. 
Todas  

Aprender a clasificar as cornamusas de diferentes épocas e culturas en distintos grupos e familias en función de 
diversos criterios.       

Todas  

Coñecer o uso e función das cornamusas dende unha perspectiva antropolóxica.                Todas  

 

 
4. CONTIDOS 

Morfoloxía e clasificación 

Chirimías 
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Cornamusas primitivas 

Cornamusas europeas orientais 

Cornamusas europeas occidentais 

A gaita na Península Ibérica 

Cornamusas barrocas e derivadas 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Harmonía de Jazz 

GUÍA DOCENTE DE HARMONÍA DE JAZZ I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HARMONÍA DE JAZZ I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Jazz 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de habilidades e coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación e reflexión 

musical no jazz; asimilación das teorías principais sobre a organización e funcionamento da música e da 
harmonía no jazz; estudo do repertorio e do contexto estilístico; desenvolvemento do oído, da memoria e da 

intelixencia musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Implícitos nas probas de acceso ou no(s) cuadrimestre(s) previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Improvisación, Conxunto, Orquestra, Instrumento, Auditivo 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T8, T11, T13  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X8, X10, X13, X18, X22, X23, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Asimilación das teorías principais sobre a organización e funcionamento da música e da harmonía no Jazz e a súa 

aplicación práctica. 

T1, T3, T8, T11, T13 , X3, 
X8, X10, X13, X18, X22, 

X23, X24, EI6, EI7 

Adquisición de habilidades e coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación e reflexión musical no 

Jazz e a súa aplicación práctica. 

T1, T3, T8, T11, T13 , X3, 

X8, X10, X13, X18, X22, 

X23, X24 
EI6, EI7 

Estudio do repertorio e do contexto estilístico baixo o punto de vista da harmonía de Jazz, 

realizacións harmónicas de Jazz Standards. 

T1, T3, T8, T11, T13 , X3, 

X8, X10, X13, X18, X22, 
X23, X24, EI6, EI7 

Desenvolvemento do oído, da memoria e da intelixencia musical con atención especial á harmonía de Jazz. Todas  

Preparación para afrontar as demandas da materia “composición e arranxos de Jazz”. 

T1,2,3,6,8,12,13,15,X1,2,3,8,

10,11,13,17,18,21,22,23,24,2

5,E6 
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4. CONTIDOS 

Elementos básicos do sistema da organización tonal 

Elementos formais básicos da harmonía 

Progresión harmónica 

A relación entre maior e menor 

A relación escala/ acorde, tensións en maior e menor 
Os dominantes secundarios 

Os dominantes substitutos 

Os acordes do VII en maior 

Os acordes disminuídos 

O intercambio modal 
O uso da terceira inversión nas realizacións harmónicas 

A modulación 

Secuencias e “Constant Structures” 

División da oitava en partes iguais 

Liñas de Notas Guía (GTL) 

Maior vs menor 

Breve Inmersión no Contrapunto 

Voicings 

(Re-)harmonización melódica con voicings 

Harmonización de melodías con “changes” 

Reharmonización “Changes” 

Harmonía modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. M ETODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEM PORALIZACIÓN 

Os metodos pedagóxicos adaptaranse as características dos alumnos e á dinámica de cada grupo, favorecendo un ensino personalizado, 

promovendo a creatividade e o dinamismo, e fomentando a motivación. O fin último e lograr a independencia do alumno por medio do 
desenvolvemento da personalidade, e do criterio artístico. Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e 

progresiva. Buscarase a relación coa practica cotiá dos alumnos. 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

5.1.Actividades introdutorias e explicacións complementarias 

Discurso con explicacións iniciais dunha unidade temática ou exercicio novo. 

Explicacións sobre aspectos extramusicais ou cuestións relacionadas coa práctica e có 
estudio. As explicacións complementarias poden ser planificadas polo profesor ou xurdir 

espontaneamente da situación en clase. 

Presencial Primeira clase de cada 

unidade temática, e 

esporádicamente ó longo 
de cada unha delas. 

5.2.Exposición / explicación teórica 

Exposición e/ou análise da unidade temática ou do exercicio/ estudio nun discurso explicativo 

do profesor que abarca os aspectos máis relevantes. Permite preguntas por parte do 
alumnado para aclaración, afondamento matización de aspectos. Pode incluír citacións de 

fontes escritas. 

Presencial Primeira clase de cada 

unidade temática, e 

esporádicamente ó longo 
de cada unha delas. 

5.3. Exposición / exemplificación práctica 
Exposición/ exemplificación práctica do exercicio, estudio por parte do profesor. 

Presencial Permanente 

5.4.Exposición por audición 
Exposición/ exemplificación do exercicio, estudio, tema ou solo cunha audición ou cun vídeo 

Presencial Segundo a necesidade 
didáctica 
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5.5.Práctica individual sobre papel e práctica instrumental e auditiva 
Realizacións harmónicas e outros exercicios de escritura musical e/ ou harmónica 

correspondentes aos contidos acadados. Interpretación das realizacións no piano, coa voz e no 

instrumento propio como referencia auditiva do traballo; audicións. 

Presencial/Non- 
Presencial 

Permanente 

5.6.Repaso / Control da práctica non presencial. Revisión dos exercicios da práctica individual 
sobre papel por parte do profesor e examinación oral do alumnado en clase. 

Presencial Permanente 

Actividades de avaliación: Inclúense na práctica individual presencial e na aptitude e actitude en 

clase e no repaso/ control da práctica non presencial, exame escrito. 

Presencial/Non- 

Presencial 

Permanente e ao final do 

cuadrimestre 
 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza e de caracter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación e continua. 

 
O/A alumno/a dispora de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a 

alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina.  

 
No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e evolución, as destrezas 

acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario máis o resultado do 
exame escrito que terá lugar ao final do cuadrimestre. 

 

Deberanse consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes 
cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Harmonía e contrapunto 

GUÍA DOCENTE DE HARMONÍA E CONTRAPUNTO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HARMONÍA E CONTRAPUNTO I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación 
Pedagoxía 

Produción e xestión 

ITINERARIO Todos, agás Jazz 
Xeral e da linguaxe musical 

--- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Estudo do 
repertorio e do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da escoita, da memoria e da intelixencia musical. 

Práctica escrita e instrumental dos diferentes elementos e procedementos harmónicos e contrapuntísticos propios 

dos distintos períodos da historia da música 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Para os cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1,  T2 ,  T3 ,  T4  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X8, X10, X11, X13, X15, X21, X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI6, EI7, EP1, EP3, EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer os principais elementos e procedementos harmónico-contrapuntísticos (e a súa relación cos diferentes 

procesos compositivos) dende o Renacemento ate o s.XX. 

T2,T3,T4, X1,X8,X11, 

X13, X15, X23, EI6, EP1, 
EP3. 

Desenvolver a capacidade de comprensión dos diferentes procedementos e estilos en partituras e alcanzar unha base 

sólida nos coñecementos teóricos da Harmonía e o Contrapunto. 
T1, T2, T3, T4, X1, X2, 

X8, X10, X13, X21, X22, 
EI6, E17, EP1, EP3 

Lograr destreza na realización harmónica e contrapuntística T2,T3,T4,X1,X13,X21, 

X22, EI7, EPX5. 

Coñecer as interrelacións formais entre partes dunha obra en base ás relacións harmónicas existentes. T1, T2, T3, T4, X1, X10, 

X21, EI6, EP1, EP3 

Desenvolver a capacidade de interpretación con base nos procedementos harmónicos estudados e tocar nun 

instrumento polifónico os traballos realizados. 

T1, T2, T3, T4, X1, X2, 

X8, X21, X22, EI7, 

EPX5. 
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Identificar auditivamente os procedementos harmónicos e contrapuntísticos aprendidos e analizados. T1, T2, T3, T4, X1, X8, 

X10, EI6, EP1, EP3, 

EPX5 

 

 
4. CONTIDOS 

Contido xeral da disciplina: Estudo teórico-práctico dos principais elementos e procedementos harmónico-contrapuntísticos (e a súa relación cos 
diferentes procesos compositivos) dende o Renacemento ate o s.XX, mediante a realización de exercicios de estilo, melodías acompañadas, 

harmonizacións vocais e instrumentais, exercicios de contrapunto, etc. empregando a análise de exemplos representativos das diferentes épocas e 

estilos e a interpretación no piano dos traballos realizados. 
 

(A temporalización por cuadrimestres está recollida na correspondente Programación da disciplina) 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Presencial e  

Non presencial 

Todo o cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial e  

Non presencial 

Ao remate de cada 

contido e do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación preferentemente será continua* e o alumno/a disporá de dúas 
convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente a ordinaria e extraordinaria. 

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o 

alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do 
cuadrimestre correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Harmonia e contrapñunto aplicados á composición 

GUÍA DOCENTE DE HARMONÍA E CONTRAPUNTO APLICADOS Á COMPOSICIÓN I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HARMONÍA E CONTRAPUNTO APLICADOS Á COMPOSICIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO --- 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das habilidades harmónico-contrapuntísticas e adquisición de coñecementos que faciliten a 
percepción, creación, interpretación, reflexión e documentación musicais. Asimilación das principais teorías da 

organización musical. Realización de traballos estilísticos e libres. Práctica instrumental. Estudo do repertorio no 

contexto estilístico. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao profesional de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Composición, Instrumentación,  Análise, Harmonía/Contrapunto. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X10, X11, X13, X15, X21, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC2, EC5, EC8, EC10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro anexo II 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os recursos harmónicos do período da práctica común. T1,T2,T3,X8,X10 X11, X13, 

X15,X23 

Coñecer e aplicar as distintas técnicas contrapuntísticas empregadas polos principais compositores dende as orixes da 
música contrapuntística ata os nosos días. 

T1,T2,X11, X13, X15 

Recoñecer auditivamente os encadeamentos harmónicos estudiados. T4, EC2 

Practicar ao piano os recursos estudados. X21, EC2 

 

 
4. CONTIDOS 

A Harmonía na práctica común. 

Modos e escalas sintéticas. Formación de acordes por cuartas e outros intervalos. Politonalidade 

As especies. A imitación.  

O contrapunto invertible. A invención. 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Harmonia e contrapñunto aplicados á composición 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica individual presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Corrección de exercicios presencial permanente 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Entrega de traballos e exercicios.  

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 

 
-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. Entrega dos traballos e 

exercicios.  

 
-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE HARMONÍA E CONTRAPUNTO APLICADA A MUSICOLOXÍA I-IV  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HARMONÍA E CONTRAPUNTO APLICADA A MUSICOLOXÍA  I-IV 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.   1,5 1,5 1,5 1,5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa 

comprensión e valoración. Coñecemento e descrición dos diferentes métodos analíticos, e desenvolvemento da 
súa aplicación á investigación histórica. Estudo do repertorio musical e do seu contexto: principais 

compositores/as, escolas e tendencias da creación musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Harmonía e contrapunto e outras materias de formación básica 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X8, X10, X11, X13, X15, X21, X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM6, EM10, EM11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 24 de novembro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Coñecer os principais recursos harmónicos na harmonía tonal así coma das linguaxes non tonais no século XX. T1, T2, X1, X21, EM2 

2. Coñecer as normas da escritura harmónica a catro par tes así como outras formas de escritura. T3, X2, X8, X15, EM11 

3. Empregar os novos medios tecnolóxicos na realización de traballos. T1, T4, X10, X23, EM10 

4. Recoñecer auditivamente os elementos estudados. T3, X11, X13, EM6 

5. Profundizar no coñecemento dos procedementos imitativos máis importantes. T1, T3, X10, X22, EM2 

 
4. CONTIDOS 

 

1. A tonalidade. 2. A inversión dos acordes. 3. Os acordes de sétima. 4. O modo menor. 5. A modulación. 6. O coral 

1. Notas estrañas. 2. Modulación. 3. O coral. 4. Harmonía cromática. 5. A imitación 

1. Harmonía alterada. 2. Modulación lonxana. 3. As notas  estrañas. 4. O acorde de novena, oncena e trecena. 

1. A escritura pianística. 2. Contrapunto. 3. Harmonía do século XX. 3. Contrapunto. 4. A forma Lied 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases Presencial Todo o cuadrimestre 

Avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non Presencial Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  

 
*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.     3 3 3 3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento dos estilos interpretativos da música académica do século XX: expresivo ou romántico, 

formalista ou neo-obxectivo e historicista. Principais autores/as na configuración dos estilos: Wagner e Lizst; 
Stravinsky, escolas historicistas. A recepción de Bach entre 1750 e 2000. Estudo da fonografía como fonte 

para os diversos estilos interpretativos. Valoración e crítica da evolución do/a interprete ao/á executante. A 

crítica da interpretación: Taruskin, Cook, Kenyon, Day. Coñecemento e manexo da bibliografía sobre a praxe 
interpretativa no século XX. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 2, T3, T4, T5, T11, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM6, EM7, EM8  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1.Captar, a través do análise e da audición, as características das interpretacións históricas.  
T 2, T4, T12, X 10, X16, EM 
5, EM8 

2. Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a través do coñecemento das relacións establecidas ao 

longo da historia entre a música e o resto das artes, o pensamento e a literatura, así como dos feitos históricos e os 

movementos socioculturais máis destacados de cada época, con vistas a obter unha visión máis global do fenómeno 

musical.  

T 2, T4, X5, X16, EM5, 
EM8 

3. Desenvolver certo grao de autonomía persoal á hora de empregar as ferramentas de investigación propias da 

musicoloxía, aplicándoas de xeito autónomo ao estudo da música empregando un vocabulario axeitado e respectando 

as opinións alleas. 

T2, T12, X5, X10, X12,X16, 
EM3, EM5, EM7 

 
4. CONTIDOS 

 

Interpretación musical e musicología: Límites e perspectivas da historia da interpretación musical.Interpretación musical e discología.Cuestións xerais, 
estéticas, históricas, textuales, estilísticas, analíticas, psicolóxicas, físicas e mecánicas.  
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Grandes fitos na interpretación da música antiga (1750-2015) .A recepción de Mozart no século XX:Interpretación e escenografías.A autenticidad 

histórica na interpretación da obra para piano de Ludwig van Beethoven.  

Crítica e ensaio musical nos medios de comunicación. A recuperación da banda sonora no cine clásico americano. A música académica no cine: 
Parámetros para unha investigación. A dramaturgia e escenografía nos Séculos XX-XXI: recuperación e modernización dos repertorios 

musicoteatrales.(1600-2015)  

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DA MÚSICA I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO,  

E POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DA MÚSICA APLICADA Á MUSICOLOXÍA I-III 

ESPECIALIDADE Composición  
Dirección 

Interpretación 

Musicoloxía 
Pedagoxía 

Produción e xestión 

ITINERARIO --- 
--- 

Todos 

Etnomusicoloxía 
Xeral e da linguaxe musical 

--- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3      Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a 
partir da análise, a audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos 

aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e 

social.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o pirmeiro cuadrimestre, os equivalentes á disciplina do grao profesional de música, e para 
os cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre 

anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS:  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC10, ED10, EI4, EM2, EM7, EP3, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver o hábito de escoitar música, tanto en soportes gravados diversos como a través da asistencia a 

eventos musicais, interesándose pola música máis afastada das súas preferencias persoais, con vistas a ampliar 

e diversificar os seus gustos. 

T16, X15, X17, EM2. ED10, EM2, 
EM7, EP3, EPX6, EPX7 

Captar, a través do análise e da audición, as características da música do período, co fin de entender a súa 

evolución e situar as obras musicais no tempo. 

T2, X1, X4, X11, X14, X17, EM2, 

EM7. EC10, ED10, EM2, EM7, 
EP3, EPX6, EPX7 

Coñecer e comprender a música do período tratado tendo en conta as relacións cos conceptos estéticos 
imperantes nel, para desenvolver o seu sentido crítico e, no caso de que exista repertorio (real ou 

transcricións), con vistas a aplicar á interpretación as diferentes convencións interpretativas. 

T2, T17, X1, X4, X11, X14, EM2, 

EM7.EI4, EM2, EM7, EPX6, EPX7 

Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a través do coñecemento das relacións establecidas 

ao longo da historia entre a música e o resto das artes, o pensamento e a literatura, así como dos feitos 

históricos e os movementos socioculturais máis destacados de cada época, para obter unha visión máis global 
do fenómeno musical. 

T11, X12,  X14, X15, X16, X26, 
EM2, EM7.  EC10, ED10, EM2, 

EM7, EPX6, EPX7 

Desenvolver certo grao de autonomía persoal á hora de empregar as ferramentas de investigación e recursos ao 

seu alcance, aplicándoos de xeito autónomo ao estudo da música, especialmente no referido ao seu repertorio, 
establecendo valoracións propias e razoadas sobre as características deste, cun vocabulario axeitado e 

respectando as opinións alleas.   

T2, T3, T4, T8, T16, X10, X12, X14, 
X18, X26, EC10, ED10, EI4, EM2, 

EM7, EP3, EPX6, EPX7 
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4. CONTIDOS 

Recursos  

A antigüedade clásica 

A polifonía medieval 

Auxe Da Polifonía. Séculos XV e XVI. 

O Barroco musical 

O Clasicismo 

O Romanticismo 

O Nacionalismo 

O Romanticismo tardío 

Os elementos da música no XX 

O Impresionismo musical 

A segunda escola de Viena 

O Neoclasicismo. 

A música de vangarda 

Música e medios de comunicación, 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DA MÚSICA APLICADA Á MUSICOLOXÍA I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DA MÚSICA APLICADA Á MUSICOLOXÍA I-IV 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais:  

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a 

partir da análise, a audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos 
aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e 

social. A concepción do relato histórico tradicional como unha historia do estilo musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, 

coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS:  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T3, T4, T8, T11, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver o hábito de escoitar música, tanto en soportes gravados diversos como a través da asistencia a eventos 

musicais, interesándose pola música máis afastada das súas preferencias persoais, con vistas a ampliar e diversificar os 
seus gustos. 

T16, X15, X17, EM2. 

Captar, a través do análise e da audición, as características da música do período, co fin de entender a súa evolución e 
situar as obras musicais no tempo. 

T2, X1, X4, X11, X14, X17, 
EM2, EM7. 

Coñecer e comprender a música do período tratado tendo en conta as relacións cos conceptos estéticos imperantes nel, 
para desenvolver o seu sentido crítico e, no caso de que exista repertorio (real ou transcricións), con vistas a aplicar á 

interpretación as diferentes convencións interpretativas. 

T2, T17, X1, X4, X11, X14, 

EM2, EM7. 

Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a través do coñecemento das relacións establecidas ao longo 

da historia entre a música e o resto das artes, o pensamento e a literatura, así como dos feitos históricos e os 

movementos socioculturais máis destacados de cada época, para obter unha visión máis global do fenómeno musical. 

T11, X12,  X14, X15, X16, 
X26, EM2, EM7.  

Desenvolver certo grao de autonomía persoal á hora de empregar as ferramentas de investigación e recursos ao seu 

alcance, aplicándoos de xeito autónomo ao estudo da música, especialmente no referido ao seu repertorio, establecendo 

valoracións propias e razoadas sobre as características deste, cun vocabulario axeitado e respectando as opinións alleas.  
 

T2, T3, T4, T8, T16, X10, 

X12, X14, X18, X26. 

 
4. CONTIDOS 

Introducción e conceptos. Recursos bibliográficos e ferramentas de consulta. 

A Antigüidade Clásica: Grecia e Roma 

A monodia medieval 
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A polifonía medieval 

Auxe Da Polifonía. Séculos XV e XVI. 

O Barroco musical 

O Clasicismo 

O Romanticismo 

O Nacionalismo 

O tardorromanticismo      

Os elementos da música no XX 

O Impresionismo musical 

A segunda escola de Viena 

O Neoclasicismo. 

A música de vangarda 

Música e medios de comunicación, 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DA MÚSICA GALEGA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DA MÚSICA GALEGA I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación 

 

Musicoloxía 

ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecementos fundamentais do feito musical en relación coa cultura galega, desde unha perspectiva histórica e 

sistemática. Análise e interpretación dos contextos sociais, artísticos e culturais nos que se produce o feito 
musical en Galicia. Aproveitamento e integración dos coñecementos na investigación e interpretación de cara a 

unha comprensión global do fenómeno da práctica musical do repertorio da música de Galicia. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T8, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X10, X11, X12, X14, X16  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI6, EM2, EM6, EM7, EM8  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Promover unha reflexión crítica sobre o coñecemento histórico, as súas potencialidades e os seus límites. T2, T8, X10, EI6, EM8 

Contextualizar os procesos históricos no seu medio social e cultural, dende a Antigüidade ata a actualidade. T2, T16, X14, X16, EM2 

Adquirir os coñecementos básicos para a análise e comprensión da realidade social en cada período histórico. X12, X16, EM7 

Ler, analizar e interpretar textos e fontes, como base da contextualización histórica da música galega. T1, T2, T8 

Capacitar ao alumnado para a práctica profesional, como instrumentista, a través dun maior coñecemento da historia da 
música galega. 

T17, X11, EM7, EI2, EM6, 
EM8 

Coñecer a producción musical en Galicia: xéneros, autores, estilos, tendencias, etc. T2, T16, X11, X12, EM2 

Adquirir unha perspectiva global sobre a producción e o consumo de música en Galicia no período estudado. T2, T8, T17, X16, EM7 

Valorar e coñecer as interaccións entre a producción culta e a tradición oral e popular. T2, X12, X14, EM7 
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4. CONTIDOS 
 

Historiografía musical galega (estado da cuestión). 

Antigüidade e idade media. 

Renacemento. 

Barroco. 

Clasicismo. 

Os precedentes da contemporaneidade. 

O Rexurdimento cultural. 

Os espazos da música entre o culto e o popular. 

A música entre dous séculos. 

A producción actual 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DA MÚSICA IBEROAMERICANA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DA MÚSICA IBEROAMERICANA I-II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música na Península Ibérica e 
Iberoamérica, a partir da análise, audición e comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos 

estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social. Comprensión da 

concepción do relato histórico tradicional como unha historia do estilo musical. As tradicións musicais singulares 
destes espazos xeográficos e as súas derivacións. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para o cuadrimestre segundo os adquiridos no cuadrimestre 
anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM7  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valorar o papel da música no desenvolvemento cultural e artístico da sociedade en cada momento. T11, X12, X14, X16, EM7 

Captar, a través do análise e da audición, as características da música de cada período estudado, co fin de entender a 
súa evolución e situar as obras musicais no tempo. 

T2, X25, EM2 

Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a través do coñecemento das relacións establecidas ao longo 

da historia entre a música e o resto das artes, o pensamento e a literatura, así como dos feitos históricos e os 
movementos socioculturais máis destacados de cada época. 

T4, T16, T17, X5, EM2, 
EM7 

Desenvolver certo grao de autonomía persoal á hora de empregar as ferramentas de investigación propias da 

musicoloxía, aplicándoas de xeito autónomo ao estudo da música empregando un vocabulario axeitado e respectando 
as opinións alleas. 

T11, X26, EM2, EM7 

Valorar os procesos de integración e desenvolvemento da cultura musical en América Latina e o Caribe e o seu 
incidencia en xéneros e autores. 

T11, X26, EM2, EM7 

Caracterizar as particularidades das institucións, o ensino, a difusión da música e os principais discursos sobre a 

creación latinoamericana. 
T11, X26, E2, EM7 

Determinar a importancia da música popular latinoamericana na difusión e consumo e o seu incidencia na industria T11, X12, X14, X16, EM7 
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cultural. 

Coñecer as principais fontes bibliográficas para o estudo da cultura musical latinoamericana. T11, X12, X14, X16, EM7 

 

 
4. CONTIDOS 

A música na pensinsula ibérica  S.XV-XVII 

A música colonial 

Nación e nacionalidade en Latinoamérica no século XIX. Reflexo na música. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Historia do canto 

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DO CANTO 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DO CANTO 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo teórico-práctico da historia da música vocal a través dos/as autores/as e intérpretes, así como da 

evolución da técnica vocal e das diferentes escolas interpretativas. Estudo dos trazos estilísticos e criterios 
interpretativos das diferentes épocas e autores/as en relación cos diferentes xéneros. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os adquiridos nas diferentes disciplinas da especialidade. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa co resto das disciplinas propias de interpretación no canto (canto, 

repertorio, concertación, escena lírica, música de cámara e coro), de maneira que se apliquen os 

coñecementos da mesma analítica e razoadamente na interpretación dos diferentes repertorios,  acordes ao 
xénero, época e autor. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T4, T8, T14, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X4, X9, X10, X11, X12, X17, X18, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Analizar a evolución estilística do repertorio vocal ao longo da historia T1, T2, T4, T8, T14, T16, 

X9, X11, X17, X18, X26, 
EI6 

Coñecer as metodoloxías existentes para a ensinanza do canto T1, T2, T4, T8, T14, T16, 
X9, X11, X17, X18, X26, 

EI6 

Ampliar coñecementos sobre o repertorio e literatura para cada unha das tesituras vocais.  T1, T2, T8, T14, T16, X9, 
X11, X17, EI6 

Relacionar a disciplina co resto das propias do itinerario de canto, para lograr interpretacións adecuadas ao xénero, 

época e autor. 

T1, T2, T14, T16, X9, X11, 

X17, X18, X26, EI6, EI10 

Desenvolver a capacidade de procura de información e documentación, así como a capacidade crítica sobre artigos, 

escritos e/ou diversos medios audiovisuais. 

T1, T2, T4, T8, T14, T16, 

X4, X9, X10, X11, X12, 
X17, X18, X26, EI6, EI10 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudo e exposición de traballos, tanto ara consulta como para elaboración de 

material. 

T1, T2, T4,T14, T16, X4, 

X18, X26, EI6 
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4. CONTIDOS 

As diferentes escolas 

A evolución estilística do repertorio vocal e o estilo interpretativo 

As TIC e os seus beneficios no estudio 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DO JAZZ I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DO JAZZ I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.    3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Formación teórica e metodolóxica mediante o achegamento a diferentes perspectivas de reflexión histórica. 
Adquisición de coñecementos fundamentais do feito musical en relación coa cultura, desde unha perspectiva 

histórica e sistemática utilizando para iso a análise e interpretación dos contextos sociais en que se produce este 

feito e a investigación e interpretación de cara a unha comprensión global do fenómeno musical do jazz en 
América e Europa, con especial atención ao jazz en Galicia e no conxunto de España. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Un adecuado nivel de lectura, de comprensión e de expresión oral e escrita. 

Un adecuado nivel de coñecementos sobre Historia Xeral e Historia da Música. 

Unha adecuada diferenciación de estilos na escoita de audicións. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Todas as disciplinas obrigatorias do itinerario de jazz 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T8, T11, T14, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X24, X25, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valorar ao jazz como espresión xenuina e caraterística do ser humano tanto a nivel individual como no seu 

comportamento social. 

T17, X1, X1 0, X11, X1 5, 

X26 , EI 1, EI6 

Promover unha reflexión histórica do jazz, as súas potencialidades e os seus límites. T2, T8 ,T17 , X10 , 

X11 ,X12, X14,X1 5, 

X1 6, X17,X18,X26 

Recoñecer e contextualizar histórica e estéticamente cada estilo do jazz en función das súas caraterísticas, 

fundamentalmente a través da audición e análise. 

T1, T2, T4, T8, T15, T17, 

X10, X11, X12 , X14, X15 

X16 , X17 , X18, X26 , 
EI1, EI 6 

Coñecer as principais características da sociedade norteamericana da primeira metade do século XX, e a súa influencia 
na creación musical de cada período. 

T1,T2,T4,T8,T15,T17 
X10,X11, X12,X14,X15, 

X16, X17,X18,X26 

Comprender a importancia dos diferentes estilos do jazz, establecendo unha relación teórica co propio repertorio 
do alumno mediante o achegamento ás técnicas interpretativas destes períodos. 

T1,T2,T4,T8,T15,T17, 

X10, X11, X12,X14,X15, 
X16, X17X18,X26 
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3. Comprender e valorar o interese artístico e social da música dos estilos e períodos tratados (o Blues, o 
Ragtime, New Orleans, o Jazz Clásico, o Swing, e o Be bop) 

T1,T2,T3,T4,T8,T15,T17 

X10,X1 1, X12,X14,X15, 

X16, X17X18,X26 

7. Coñocer e entender o lenguaxe, as técnicas improvisatorias e compositivas empregadas na música dos 
períodos tratados, como base da apreciación estética da mesma. 

T1,T2,T3,T4,T8,T15,T17 

X10,X11, X12,X14,X15, 

X16, X17X18,X26 

  

 

 
4. CONTIDOS 

1. Estilos de jazz desde as súas orixes, no inicio do século XX, ata os nosos días. 

2. Caraterísitcas e evolución estilística dos diferentes estilos do jazz. 

3. Intérpretes e compositores máis representativos. 

4. Escoita e análise máis obras importantes. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse as características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o dinamismo, 

e fomentando a motivación. O fin último e lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do criterio artístico. 

Exposición maxistral , introdución dos temas (presentación xeral do contexto histórico, social e 

artístico) estarán a cargo do docente, que utilizará medios audiovisuais. 

Presencial Permanente 

Comentario de audicións Consistirá en realizar un análise hitórico-estilístico dunha obra a 
partires de gravacións sonoras escollidas para tal efecto. Tratarase de aplicar coñecementos 

teóricos sobre formas, estilos e xéneros á correspondente grabación. 

Presencial Permanente 

Estudo individual Tempo de estudo do alumno adicado a sintetizar a información teórico-

auditiva dos contidos da clase. Estudo específico da materia. 

Non presencial Permanente 

Proba practica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial Ao final do 
cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Historia dos instrumentos (Guitarra) 

GUÍA DOCENTE DE: HISTORIA DOS INSTRUMENTOS (GUITARRA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DOS INSTRUMENTOS 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Segundo o itinerario correspondente 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.       3   Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento da evolución da guitarra e do seu repertorio, así como dos/as intérpretes e pedagogos/ 

as máis significativos/as que contribuíron á evolución da guitarra clásica e doutros instrumentos de corda 
pulsada afíns. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
         

      

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente teórico, a sinerxía principal dáse coas disciplinas de Formación básica 

do ámbito da Musicoloxía.       
     

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T8, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X9, X12, X20, X21, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Analizar a evolución estilística do repertorio do seu instrumento ao longo da historia Todas 

Ampliar coñecementos sobre o repertorio e literatura para a guitarra  Todas 

Coñecer o funcionamento acústico do seu instrumento e afíns en función da súa construción e materiais. 

     

Todas 

Coñecer as metodoloxías existentes para a ensinanza da guitarra Todas 

Desenvolver a capacidade de procura de información e documentación, así como a capacidade crítica sobre artigos, 

escritos e/ou diversos medios audiovisuais. 

Todas 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudo e exposición de traballos, tanto para consulta como para elaboración de 

material. 

Todas 

 
4. CONTIDOS 

 

 

Orixes e evolución do instrumento.  

Acústica dos diferentes instrumentos  

A evolución estilística do repertorio  

As TIC e os seus beneficios no estudio 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria, para poder acceder á avaliación continua. O alumno/a disporá de dúas convocatorias 

por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na  programación correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Historia dos instrumentos (ITP) 

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DOS INSTRUMENTOS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DOS INSTRUMENTOS 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO IMTP 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo e descrición dos instrumentos da música tradicional galega. Aproximación ao diverso material 
instrumental de Galicia representado nas tipoloxías de aerófonos, cordófonos, membranófonos e idiófonos do 

patrimonio artístico e cultural. Clasificación organolóxica dos instrumentos dende diversos criterios. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Aquelas disciplinas de formación básica de contido análogo 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T8, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X9, X12, X20, X21, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias dos instrumentos da música tradicional en Galicia. Todas 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e analizar formacións instrumentais. Todas 

Estudar a adapatación do sistema de clasificación de instrumentos de Erich Moritz von Hornbostel y Curt Sachs aos 

instrumentos da música tradicional de Galicia 
Todas 

Achegarse aos usos instrumentais nas formacións relacionadas coa música tradicional. Todas 

Desenvolver ferramentas para o traballo en equipo. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Os idiófonos 

Os membranófonos 
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Os cordófonos 

Os aerófonos 

Conxuntos  

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 
 

- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



.

Guía docente Historia dos instrumentos (Arpa, Corda fretada, música antiga, percusión, vento-madeira, vento-metal)

GUÍA DOCENTE DE: HISTORIA DOS INSTRUMENTOS

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: HISTORIA DOS INSTRUMENTOS

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Arpa, Corda fretada, Música antiga
(Clave, ICP, Viola de gamba),
percusión, vento madeira, vento metal,

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Segundo o itinerario correspondente

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h.

ECTS/CUAD. 3 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:
Estudo da evolución histórica do instrumento propio e os afíns a este. Coñecemento das características
construtivas, funcionamento acústico e posibilidades técnicas e expresivas con relación ao repertorio.

COÑECEMENTOS PREVIOS:
Estar matriculado no curso correspondente.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Dado o seu carácter eminentemente teórico, a sinerxía principal dáse coas disciplinas de Formación básica
do ámbito da Musicoloxía.

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T10, T13

COMPETENCIAS XERAIS: X9, X10, X12, X14, X15, X20, X25

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI4, EI6

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no 171/2016, do 24 de novembro.

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Analizar a evolución estilística do repertorio instrumental ao longo da historia Todas

Ampliar coñecementos sobre o repertorio e literatura para o seu instrumento. Todas

Coñecer o funcionamento acústico do seu instrumento e afíns en función da súa construción e materiais. Todas

Desenvolver a capacidade de procura de información e documentación, así como a capacidade crítica sobre artigos,
escritos e/ou diversos medios audiovisuais.

Todas

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudo e exposición de traballos, tanto para consulta como para elaboración de
material.

Todas

4. CONTIDOS

Orixes e evolución do instrumento.

Acústica dos diferentes instrumentos

A evolución estilística do repertorio

As TIC e os seus beneficios no estudio



.

Guía docente Historia dos instrumentos (Arpa, Corda fretada, música antiga, percusión, vento-madeira, vento-metal)

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre
que comeza).

Presencial Ao comezo do
cuadrimestre

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a)

Presencial Regular

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula
proposto).

Non presencial Permanente

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....).

Non presencial Esporádica

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica

Actividades de avaliación:
- Presentación traballos

- Revisión de probas

Presencial Ao final do cuadrimestre

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria, para poder acceder á avaliación continua. O alumno/a disporá de dúas convocatorias
por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente.

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programación correspondente.
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Guía docente Historia instrumentos (Acordeón) 

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DOS INSTRUMENTOS DE LINGÜETA LIBRE METÁLICA  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: Historia dos Instrumentos de Lingüeta Libre Metálica 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón 

CARÁCTER Materia obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.       3   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Relación de instrumentos que empregan a lingüeta libre metálica como principio sonoro e a súa evolución 

histórica. Clasificación segundo o tipo de manual empregado  para facer vibrar a lingüeta: botón, tecla, aire 
aplicado directamente pola boca , pulsación directa sobre a lingüeta, etc. Instrumentos de lingüeta libre metálica 

unisonoros e bisonoros. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T14, T16  

COMPETENCIAS XERAIS: X6, X7, X9, X14, X18, X20  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI4, EI6, EI8  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 

 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Analizar os instrumentos que empregan a lingüeta libre metálica como principio sonoro e a súa evolución histórica.   T1,T2, T4,T16,X6,X9 

2. Clasificar segundo o tipo de manual empregado  para facer vibrar a lingüeta: botón, tecla, aire aplicado directamente 
pola boca , pulsación directa sobre a lingüeta, etc. 

T14X18, X20,X7,X14,X20 

3.  Coñecer os Instrumentos de lingüeta libre metálica unisonoros e bisonoros. EI.8,EI.4 
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4. CONTIDOS 

 

 

1. Os instrumentos que empregan a  lingüeta libre metálica.  
2.  Clasificación segundo o tipo de manual empregado  para facer vibrar a lingüeta: botón, tecla, aire aplicado directamente pola boca , pulsación 

directa sobre a lingüeta, etc. 

Instrumentos unisonoros e bisonoros. 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso 
 

 

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadrimestre 
 

 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadrimestre 

 

 

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes na clase Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Presencial/Non 
presencial 

Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadrimestre  

Actividades complementarias Presencial/Non 
presencial 

Esporádica  

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua.  

 

O alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que 

figure na programación docente da disciplina.  

 

No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e 

evolución, as destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de 

avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Historia dos instrumentos (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DOS INSTRUMENTOS (PIANO)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: HISTORIA DOS INSTRUMENTOS PIANO  I 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO PIANO 

CARÁCTER OBLIGATORIO TIPO DE CLASE COLECTIVA 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PIANO 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD.      3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla 

segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios 
mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuáis. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os contidos obrigatorios nas disciplinas do seu plan de estudos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Concienciar ó alumno da importancia da orixe, coñecemento organolóxico e comportamento acústico dos 

instrumentos de tecla, como ferramenta para o estudio de elementos de estilo e interpretación do seu repertorio. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T7, T8, T9, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X9, X11, X14, X15, X20, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: E2, E4, E6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os diferentes instrumentos de tecla. 
T1,T4,X9,X11,X15, 
X20,X25 

Clasificar os diferentes instrumentos de tecla segundo o medio de producción do son. 
T1,T4,T15,T16,T17,X9,X25,

E4,E6, 

Profundizar na evolución constructiva de cada instrumento ó longo da historia así como os constructores. 
T1,T4,T16,T17,X9,X11,X14,

X15,X20,X25,E4,E6 

Coñecer o repertorio e a literatura existente para cada un dos instrumentos estudados. 
T1,T2,T4,T8,T15,T17,X14, 

X15,X20,X25,E2,E4.E6 

Recoñecer as distintas grafías características de cada instrumento. 
T1,T15,X14,X15,X20,X25, 
E2,E4 

  
4. CONTIDOS 

Clasificación dos instrumentos de tecla segundo o medio de producción do son. 

Primeiros tratados de instrumentos de tecla. 

Orixe e evolución da construción e do repertorio dos instrumentos de tecla punteada. 

Orixe e evolución da construcción e repertorio dos instrumentos pianoforte. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introductorias Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Asistencia  ás exposicións teóricas, posta en común e asimilación de información. Presencial Permanente 

Exposición na clase, por parte dos alumnos, de contidos específicos da materia. Presencial Asiduamente 

Recopilación de información adicional e complementaria. Non presencial Permanente 

Lecturas e exercícios propostos polo profesor Non presencial Permanente 

Estudio dos contidos teórico-prácticos propios da materia. Non presencial Permanente 

Titorías individuais Presencial Ao final do cuadrimestre 

Actividades de avaliación: 
- Probas. 

- Revisión de Probas. 

Presenciais Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

          AVALIACIÓN ORDINARIA (CON AVALIACIÓN CONTINUA) 

 

         AVALIACIÓN ALTERNATIVA (PERDA AVALIACIÓN CONTINUA) 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Iconografía musical 

GUÍA DOCENTE DE ICONOGRAFÍA MUSICAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ICONOGRAFÍA MUSICAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica. 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.   6       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento histórico e valoración crítica da arte e das súas formas vinculadas ás imaxes musicais, desde a 
Antigüidade ata o século XXI. Programas iconográficos musicais en documentos escritos, arquitectura, pintura, 

escultura, etc. Instrumentos musicais e símbolos na cultura europea. Busca, definición, localización, clasificación 

e tratamento de fontes iconográficas na música. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1,T2, T4, T8, T14, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X10, X12, X14, X16, X20, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM3, EM5, EM6, EM7  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Valorar o papel que tivo a música no desenvolvemento cultural e artístico da sociedade en cada momento. 
X12, X14, X16, X20 EM2, 
EM7, EM3, EM5 

Realizar un achegamento á iconografía musical e a organoloxía como ciencias auxiliares á Musicoloxía e como fontes 
documentais. 

T4, X12, X14, X16, X20 
EM2, EM7, EM3, EM5 

Coñecer o método iconográfico para poder interpretar de modo integral a obra artística á que nos acheguemos. T2, T14, T16, X12, EM6 

Coñecer os programas iconográficos musicais en documentos escritos, arquitectura, pintura… para ser usados como 
recurso na historia da música. 

T2, T14, T16, X12, EM6 

Apreciar os recursos a disposición do musicólogo e as súas formas de utilización. 
T4, T16, T17,  X26, EM2, 
EM7 

Valorar as obras artísticas e demais formas vencelladas ás imaxes musicais dende a antigüidade ata a actualidade. 
T4, T16, T17,  X26, EM2, 

EM7 

Coñecer e valorar a arte e as súas formas vencelladas ás imaxes musicais. 
T1, T2, T14, T16, T17, X12, 
X26 EM2, EM7 
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Analizar a obra artística desde o punto de vista musical, relacionándoa co contexto social e a estética musical da 

época. 

T1, T2, T14, T16, T17, X12, 

X26 EM2, EM7 

Recoñecer o tema representado, así como os instrumentos musicais, o seu grao de realismo, o desfase cronolóxico no 
seu caso, etc. 

T8, X10, X12, X14 X20, 
EM3 

Encontrar a xustificación da escena musical dentro do contexto artístico do autor, tendo en conta a época histórica, a 
sociedade, o pensamento musical, os instrumentos e agrupacións musicais da época, etc. 

T8, X12, X14 X20, EM3 

 

 
4. CONTIDOS 

Introdución á Iconografía musical. 

Iconografía e prehistoria. 

Iconografía e mundo antigo. 

Iconografía no mundo medieval. 

Representacións iconográficas durante o Renacemento. 

O Barroco na iconografía musical. 

Iconografía musical no Clasicismo. 

Século XIX e XX. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase, 
tempo especial de titoría 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  
 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Improvisación e acompañamento pianístico (Dirección) 

GUÍA DOCENTE DE  IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO PIANÍSTICO I-II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, do 24 de novembro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO PIANÍSTICO I-II 

ESPECIALIDADE Dirección  ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Procedementos 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.    2  2           Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento de capacidades que permitan a práctica da improvisación ao piano, a través do coñecemento 

dos elementos e procedementos construtivos. Principios básicos e realización do acompañamento nos diferentes 
estilos. Práctica do baixo cifrado. Improvisación a partir de diferentes elementos musicais (estruturas harmónico-

formais, melódicas, rítmicas, etc.). Aplicación da improvisación á práctica do acompañamento. 
Consecución de ferramentas destinadas á súa aplicación no ámbito da dirección. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  Todos os coñecementos pianísticos e harmónicos anteriores. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 Ainda que, en principio, a improvisación musical significa facer un traballo, paxase..etc; sen telo planificado con 
antelación, é imposible facer una improvisación de certo nivel sen antes estudar as ferramentas necesarias para a 

súa realización exitosa. Estas ferramentas atópanse no coñecementos destas tres disciplinas: harmonía, 

composición e análise desenvolvidas de xeito práctico no piano. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T7, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X4, X6, X7, X12, X13, X17, X21,  X22, X23, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  ED2, ED4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto  171/2016 do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Potenciar a creatividade  a partir do coñecemento e a práctica de técnicas improvisatorias a solo ou en conxunto.    
T1 T3 T7 T15 X2 X4 X7 X17 

X21 X22 X23  ED2 ED4  

 Adestrar a lectura, a memoria e a interpretación comprensiva a través da análise de cada un dos elementos que integran  

as obras musicais de diferentes estilos. 

T1 T2 T3 T15 X1 X2 X7 X12 

X17 X21 X22 X23  ED2 ED4  

 Realizar a análise harmónica ao teclado de obras para piano, reducindo a textura polifónica ao seu esquema básico. 
T1 T2 T3 T15  X1 X2 X4 X7  

X17 X21 X22 X23  ED2 ED4  

 Improvisar melodías, acompañamentos ou pezas xa sea libremente ou seguindo pautas establecidas previamente 
T1 T2 T3 T7 T15 X1 X2 X4  
X7 X17 X21 X22 X23  ED2 

ED4  

 Memorizar e desenvolver estruturas hármónicas  extraídas de obras do repertorio clásico de diferentes estilos 
 

T1 T2 T3 T15 X1 X2 X4 X12 

X13 X17 X21 X22 X23 X24 

ED2 ED4  

 Desenvolver a capacidade de análise en canto a estruturas harmónicas e formais se refire e comprender a importancia e 
posibles aplicacións prácticas no seu desenvolvemento musical 

T1 T2 T3 T7 T15 X1 X2 X6 

X7  X12 X13 X17 X21 X22 

X23 X26  ED2 ED4  
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Desenvolver o pensamento consciente, a escoita activa, para recoñocer, comprender e memorizar o material musical 

T1 T2 T3 T7 T15 X1 X2 X4 

X7 X17 X21 X22 X23  ED2 

ED4    

Demostrar o reflexos necesarios para resolver no momento as posibles eventualidades que poidan xurdir durante a 

interpretación 

T1 T2 T3 T7 T15 X2  X4 X7 

X17 X21 X22 X23  ED2 ED4 

Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a imaxinación musical 
T1 T2 T3 T7 T15 X2 X7 X13 
X17 X21 X22 X23 X26  ED2 

ED4 

Aprender a usar recursos tecnológicos para axudar a desenvolver a improvisación en grupo 
T1 T2 T3 T7 T15 X1 X4 X6 
X7 X12 X13 X17 X22 X26 

ED2 ED4 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1.  Estructuras harmónicas, patróns.  Creación melódica. 

2.  Motivos, semifrases, frases. Contrastes rítmico-melódico-harmónico 

3.  Cifrados 

4. Reducción harmónica 

5.  Melodía acompañada. Improvisación melódica y harmónica. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula:  Traballo pormenorizado dos temas en clases colectivas. As clases terán unha 

compoñente principal de práctica ao teclado. Planificaránse as actividades de forma que se 
fomente a participación simultánea do grupo de alumnos, impulsando así o traballo 

colaborativo na aula.                                                             

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas e técnicas da 

práctica harmónica e improvisatoria ao teclado traballadas na aula. Comprenderá 1)análise do 

mateial musical sobre o que se traballa nas clases 2) preparación e adeastramento dos recursos 
cognitivos técnicos e interpretativas necesarios para a práctica harmónica, repentización e 

improvisación  

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 
No caso de perda da avaliación continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente 

correspondente. 

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Improvisació e acompañamento piaístico (Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO PIANÍSTICO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO  29 DE OUTUBRO) 

 
 1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO PIANÍSTICO APLICADO Á PEDAGOXÍA  I-IV 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da Linguaxe Musical 

CARÁCTER Obrigatoria específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.      3 3 3 3 Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento de capacidades que permitan a práctica da improvisación ao piano, a 

través do coñecemento dos elementos e procedementos construtivos. Traballo da lectura a 

primeira vista e a transposición. Principios básicos do acompañamento nos diferentes 

estilos e en diferentes formacións instrumentais.  Improvisación a partir de diferentes 

elementos musicais (estruturas harmónico-formais, melódicas, rítmicas, etc.). Práctica do 

baixo cifrado. Consecución de ferramentas destinadas á súa aplicación no seu desenrolo 

profesional. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Coñecementos de harmonía, análise e nivel medio de piano. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada con Práctica harmónico-contrapuntística, con Análise e 

con Piano aplicado. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T7, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X17, X21, X22, X23  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP3, EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de octubre 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Improvisar unidades formais a partir dun esquema harmónico dado T1, T3, X2,  X4, X13, X21, 

X22, X23,  EP.3, EP.4 

2. Improvisar acompañamentos a unha melodía. 

 

T1, T3, X2,   X4, X7,  X8,  

X13,   X17,  X21, X22, X23,      

EP.3, EP.4 

3. Improvisar melodías según pautas establecidas previamente. 

 

T1, T3,  X2,   X4, X7,X13,   

X17,   X21, X22, X23,  EP.3, 

EP.4 

4. Memorizar estructuras harmónicas. 

 

T1, T3,  X2,  X4,  X13, X21, 

X22, X23,  EP.3, EP.4 

5. Desenvolver a capacidade de análise en canto a estructuras harmónicas 

e formais se refire. 

T1, T3, T15,  X2,  X4, X7,  X8, 

X11,  X13, X17,  X21, X22, 

X23,  EP.3, EP.4 
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6. Desenvolver o pensamento consciente mentres se está tocando. 
T1, T3, T7, T15, X2, X4, X7, 

X8, X11, X13, X17, X21, X22, 

X23, X24, EP.3, EP.4 

7. Demostrar os reflexos necesarios para resolver no momento as 

posibles eventualidades que poidan xurdir tanto na interpretación como 

no acompañamento 

T1, T3, T7, T15, X2, X4, X7, 

X8, X11, X13, X17, X21, X22, 

X23, X24, EP.3, EP.4 

8. Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a 

creatividade e a imaxinación musical. 

T1, T3, T7, T15, X2, X4, X7, 

X8, X11, X13, X17, X21, X22, 

X23, X24, EP.3, EP.4 

 
4. CONTIDOS 

1. O acorde. Estruturas harmónicas. Dominantes secundarias. Sétimas diatónicas. Motivos melódicos contrastantes. 

2. Acompañamento: baixo cifrado, cifrado harmónico, cifrado americano. 

3. Improvisación. Tonalismo, pentatonismo e modalismo. 

4. Redución harmónica. 

5. Lectura a vista e transposición 
 

 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Práctica individual Non presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica colectiva Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria.  A 

avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e participación 

nas actividades complementarias que se consideren adecuadas.  

 

Se o alumno/a perdera a avaliación continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP do centro), realizará 

a avaliación alternativa na que sustituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario.  

 

A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no 

mes de xullo. Os alumno/as terá que realizar un exame ou traballo complementario. 
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Guía docente Improvisación e acompañamento (Acordeón) 

GUÍA DOCENTE DE  IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO (I-IV) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV (COMPOSICIÓN E PEDAGOXÍA) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO  Acordeón 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.      1,5 

 

 1,5 

 

 1,5 

 

 1,5    Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
 Desenvolvemento da capacidades que permitan a práctica da improvisación nun instrumento polifónico a través 
do coñecemento dos elementos e  procedementos construtivos. Principios básicos do acompañamento nos 

diferentes estilos e en diferentes formacións intrumentais. Práctica do baixo cifrado. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  Todos os coñecementos pianísticos e harmónicos anteriores. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 Ainda que, en principio, a improvisación musical significa facer un traballo, paxase..etc; sen telo planificado con 

antelación, é imposible facer una improvisación de certo nivel sen antes estudar as ferramentas necesarias para a 
súa realización exitosa. Estas ferramentas atópanse no coñecementos destas tres disciplinas: harmonía, 

composición e análise desenvolvidas de xeito práctico no piano. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X17, X21,  X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:   EI2, EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Potenciar a creatividade  a partir do coñecemento e a práctica de técnicas improvisatorias a solo ou en conxunto.    

T1 T3 T15 X2 X7X8 X17 X21 

X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 
EI8 EI9   

 Adestrar a lectura, a memoria e a interpretación comprensiva a través da análise de cada un dos elementos que integran  

as obras musicais de diferentes estilos. 

T1 T3 T15 X2 X7 X17 X21 

X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 
EI9   

 Realizar a análise harmónica ao teclado de obras para piano, reducindo a textura polifónica ao seu esquema básico. 
T1 T3 X2 X7 X8 X17 X21 
X22 X23 EI2 EI3 EI5 EI7 EI9 

 Improvisar melodías, acompañamentos ou pezas xa sea libremente ou seguindo pautas establecidas previamente 
T1 T3 X2 X7 X17 X21 X22 

X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 EI9   

 Memorizar e desenvolver estruturas hármónicas  extraídas de obras do repertorio clásico de diferentes estilos 
 

T1 T3 X2 X21 X22 X23 EI2 

EI4 EI5 EI7 

   

 Desenvolver a capacidade de análise en canto a estruturas harmónicas e formais se refire e comprender a importancia e 
posibles aplicacións prácticas no seu desenvolvemento musical 

T1 T3 T15 X2 X7 X8 X17 X21 

X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 

EI9   
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   Desenvolver o pensamento consciente mentres se está tocando 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9     

Demostrar o reflexos necesarios para resolver no momento as posibles eventualidades que poidan xurdir durante a 
interpretación 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9  

Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a imaxinación musical 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI 2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9  

Aprender a usar recursos tecnológicos para axudar a desenvolver a improvisación en grupo 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9 EI9  

 
4. CONTIDOS 

  
 

1.  Estructuras harmónicas, patróns.  Creación melódica. 

2.  Motivos, semifrases, frases. Contrastes rítmico-melódico-harmónico 

3.  Cifrados 

4.  Reducción harmónica 

5.  Melodía acompañada. Improvisación melódica y harmónica. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula:  Traballo pormenorizado dos temas en clases colectivas. As clases terán unha 
compoñente principal de práctica ao teclado. Planificaránse as actividades de forma que se 

fomente a participación simultánea do grupo de alumnos, impulsando así o traballo 

colaborativo na aula.       

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas e técnicas da 

práctica harmónica e improvisatoria ao teclado traballadas na aula. Comprenderá 1)análise do 
mateial musical sobre o que se traballa nas clases 2) preparación e adeastramento dos recursos 

cognitivos técnicos e interpretativas necesarios para a práctica harmónica, repentización e 

improvisación  

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Improvisación e acompañamneto (Guitarra) 

GUÍA DOCENTE DE IMROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3       Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento progresivo da improvisación aplicada á guitarra. Principios xerais para desenvolver a 
capacidade creativa. Tipos de improvisación libre e condicionada. Aplicación da improvisación á práctica do 

acompañamento. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
A principal sinerxia vai xurdir coa materia do Instrumento Principal pola necesidade técnica e o seu 
desenvolvemento. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T9 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X4, X6, X7, X13, X17, X21, X22, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI3, EI4, EI5,EI 7, EI8, EI9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver a creatividade e o gusto musical a partires do coñecemento e a práctica de técnicas improvisatorias a solo 
ou en conxunto. 

Todas 

Realizar a análise harmónica á guitarra, reducindo a textura polifónica ao seu esquema estrutural básico. Realizar á 

guitarra progresións harmónicas tonais en americano. 
Todas 

Adestrar a capacidade de acompañar melodías tonais, a través da análise dos elementos formais e da improvisación de 

patróns rítmicos sobre a estrutura harmónica implícita. 
Todas 

Acadar unha relación natural co instrumento, ao desenvolver tipos de memoria diferentes aos empregados 

habitualmente na interpretación. 
Todas 

Motivar ao alumno para que desenvolva as capacidades de observación, análise e investigación no estudo. Todas 

 
4. CONTIDOS. 

 

Harmonía: 

Tonalidades: modos e escalas maiores e menores.  

Formación de acordes: tríadas e cuatríadas.  

Tensións e notas a evitar.  

Cifrado americano. 
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Guía docente Improvisación e acompañamneto (Guitarra) 

Acompañamento: 

Cuatríadas na guitarra: disposicións (drop-2 e drop-3)  

Progresións, cadencias e condución de voces.  

Realización de baixos improvisados.  

Ritmos (swing, bossa-nova, rumba, bolero) 

Improvisación: 

Arpexios  

Escalas (maiores, menores, modos gregos, pentatónicas, permutacións, etc)  

Superposición de tríadas e substitución harmónica.  

Embelecemento da melodía.  

Licks e frases recorrentes.   

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas  programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Guía docente Improvisación e acompñamento (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE  IMPROVISACIÓN E ACOMPAÑAMENTO (I-IV) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV (COMPOSICIÓN E PEDAGOXÍA) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO  Piano  

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.    1,5   1,5 

 

 1,5 

 

 1,5 

 

    Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
 Desenvolvemento da capacidades que permitan a práctica da improvisación nun instrumento polifónico a través 
do coñecemento dos elementos e  procedementos construtivos. Principios básicos do acompañamento nos 

diferentes estilos e en diferentes formacións intrumentais. Práctica do baixo cifrado. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  Todos os coñecementos pianísticos e harmónicos anteriores. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 Ainda que, en principio, a improvisación musical significa facer un traballo, paxase..etc; sen telo planificado con 

antelación, é imposible facer una improvisación de certo nivel sen antes estudar as ferramentas necesarias para a 
súa realización exitosa. Estas ferramentas atópanse no coñecementos destas tres disciplinas: harmonía, 

composición e análise desenvolvidas de xeito práctico no piano. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X17, X21,  X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:   EI2, EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto 163/2015, do 29 de outubro, ANEXO II 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Potenciar a creatividade  a partir do coñecemento e a práctica de técnicas improvisatorias a solo ou en conxunto.    

T1 T3 T15 X2 X7X8 X17 X21 

X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 
EI8 EI9   

 Adestrar a lectura, a memoria e a interpretación comprensiva a través da análise de cada un dos elementos que integran  

as obras musicais de diferentes estilos. 

T1 T3 T15 X2 X7 X17 X21 

X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 
EI9   

 Realizar a análise harmónica ao teclado de obras para piano, reducindo a textura polifónica ao seu esquema básico. 
T1 T3 X2 X7 X8 X17 X21 
X22 X23 EI2 EI3 EI5 EI7 EI9 

 Improvisar melodías, acompañamentos ou pezas xa sea libremente ou seguindo pautas establecidas previamente 
T1 T3 X2 X7 X17 X21 X22 

X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 EI9   

 Memorizar e desenvolver estruturas hármónicas  extraídas de obras do repertorio clásico de diferentes estilos 
 

T1 T3 X2 X21 X22 X23 EI2 

EI4 EI5 EI7 

   

 Desenvolver a capacidade de análise en canto a estruturas harmónicas e formais se refire e comprender a importancia e 
posibles aplicacións prácticas no seu desenvolvemento musical 

T1 T3 T15 X2 X7 X8 X17 X21 

X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 EI7 

EI9   
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   Desenvolver o pensamento consciente mentres se está tocando 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9     

Demostrar o reflexos necesarios para resolver no momento as posibles eventualidades que poidan xurdir durante a 
interpretación 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9  

Valorar a improvisación como unha práctica que desenvolve a creatividade e a imaxinación musical 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI 2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9  

Aprender a usar recursos tecnológicos para axudar a desenvolver a improvisación en grupo 

T1 T3 T7 T15 X2 X7 X8 X17 

X21 X22 X23 EI2 EI3 EI4 EI5 

EI7 EI9 EI9  

 
4. CONTIDOS 

  
 

1.  Estructuras harmónicas, patróns.  Creación melódica. 

2.  Motivos, semifrases, frases. Contrastes rítmico-melódico-harmónico 

3.  Cifrados 

4.  Reducción harmónica 

5.  Melodía acompañada. Improvisación melódica y harmónica. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula:  Traballo pormenorizado dos temas en clases colectivas. As clases terán unha 
compoñente principal de práctica ao teclado. Planificaránse as actividades de forma que se 

fomente a participación simultánea do grupo de alumnos, impulsando así o traballo 

colaborativo na aula.       

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas e técnicas da 

práctica harmónica e improvisatoria ao teclado traballadas na aula. Comprenderá 1)análise do 
mateial musical sobre o que se traballa nas clases 2) preparación e adeastramento dos recursos 

cognitivos técnicos e interpretativas necesarios para a práctica harmónica, repentización e 

improvisación  

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Inglés aplicado 

GUÍA DOCENTE DE INGLÉS APLICADO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INGLÉS APLICADO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria Específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.    1,5 1,5     Observacións:  

 
 

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo da lingua inglesa e permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras en lingua 
estranxeira, e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira utilizada 

na música clásica e romántica. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso; e para o segundo cuadrimestre, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Tanto o Inglés como o resto dos Idiomas presentes nos estudos da titulación están obviamente, en relación íntima 

e directa coas disciplinas que versan sobre todo o repertorio lírico (Repertorio Lied, Oratorio, Ópera, etc). 
A disciplina Inglés Aplicado debe capacitar ao alumnado para coñecer, comprender e utilizar axeitadamente a 

lingua inglesa nos textos do repertorio, sendo quen de comunicar as ideas poético-musicais co mellor sentido 

prosódico e expresivo, así como unha correcta articulación e dicción. 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X11, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI5, EI6 

 

 

 

 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Pronunciar perfectamente os textos cantados en inglés. T2, T6, T13, X8, X11, X24, 

X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer os aspectos prosódicos, fonolóxicos e fonéticos propios da lingua inglesa. T1, T2, T6, T13, X8, X11, 
X24, X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer a música vocal en lingua inglesa e poder comprender o sentido expresivo dos seus textos, a través da análise 

dos seus textos poéticos e dramáticos. 

T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Profundar nos coñecementos gramaticais que permitan comprender a estructura do idioma. T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares da lingua 

inglesa. 

T1, T2, T6, T13, X8, X11, 

X24, X25, EI1, EI2, EI5. 
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4. CONTIDOS 

1-Fonoloxía e prosodia do Inglés. Transcrición fonética segundo A.P.I.  

2-Articulación e Dicción do Inglés. Lectura fluída. 

3- Comprensión dos textos poéticos, sacros e teatrais do repertorio no idioma inglés. 

4- Coñecemento do repertorio inglés. 

5- Metodoloxía de traballo autónomo. Prácticas individuais de transcrición e lectura. 

 

 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Prácticas (Exposición teórico-práctica, para introducir os aspectos teóricos e prácticos 

aplicables no repertorio a estudar)  

Presencial Permanente 

Traballo Persoal (Tempo de estudo individual do alumno) Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 
(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Audicións (Interpretación en audición pública do repertorio traballado durante as clases) Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 
 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Inglés/Francés Aplicado 

GUÍA DOCENTE DE INGLÉS OU FRANCÉS APLICADO I-II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: FRANCÉS/INGLÉS APLICADO I-II 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria Específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h.. 

ECTS/CUAD.   2 2       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos dunha lingua estranxeira (inglés ou francés), que permita a 
comprensión do idioma e facilite, así mesmo, a comunicación na promoción e comercialización de artistas e nas 

técnicas de venda. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T5, T6, T9, T12, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X16, X18, X21, X24, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX1 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir nocións básicas do idioma para a comunicación con entidades relacionadas coa PeX en ditos idiomas Todas 

Afondar nos aspectos gramaticais que permitar unha mellor comprensión do idioma Todas 

Producir, reproducir e comprender mensaxes orais sinxelas na língua francesa. ou inglesa Todas 

Pasos para a tradución Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Comprensión xeral, produción e reprodución de mensaxes orais. 

Afondamento no estudio do son, do acento das palabras e da entoación na frase. 

Reprodución da correcta ar ticulación dos fonemas. 

Conceptos gramaticais básicos 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presencial Durante o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádica 

Lectura Guiada Presencial Durante o cuadrimestre 

Exame escrito Presencial Ao final do  cuadrimestre 

Pescuda de información Non Presencial Durante o cuadrimestre 

Traballo persoal Non Presencial Durante o cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Institucións educativas 

GUÍA DOCENTE DE INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS  

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Pedagoxía Xeral e da Linguaxe 

Musical 

CARÁCTER Obrigatoria específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2 

ECTS/CUAD.         3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

As organizaciónns e centros educativos: estructuras educativas dos diferentes niveis con 

incidencia nos de ensinanzas artísticas. Teorías da desescolarización. Tradición e presente 

nas organizaciónns escolares. Lexislación. Organización e desenvolvemento de 

institucións educaativas. Mellora e acción educativa. Xestión da convivencia. Avaliación 

de centros. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes á Teoría da Educación, Socioloxía e Didáctica xeral. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Esta disciplina está relacionada con Didáctica xeral. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T12, T15   

COMPETENCIAS XERAIS: X16, X27  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP1, EP6, EP7, EP9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer os supostos teóricos da organización das institucións educativas. 

 

T2, X16, EP1, EP6  

2. Analizar a lexislación educativa dende a súa achega á organización e xestión escolar. 

  

T1 T2 T15, X16 X27 

EP1 EP6 EP7 

3. Reflexionar sobre a práctica organizativa dos centros de ensinanzas artísticas de diferentes 

niveis. 

  

T12, X16 X27, EP6 

EP7EP9 

4. Indagar sobre os distintos documentos de xestión e organización da comunidade educativa. 

  

T2, X16, EP1 EP6 EP7 

5. Valorar os mecanismos de control e avaliación que se empregan nos centros educativos para 

mellorar a calidade educativa. 

T1 T2, X16, EP1 EP6 

EP7 EP9 

6. Coñecer e tomar conciencia da importancia do proceso avaliativo en todo a súa extensión T1 T2 T12 T15, X16 
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Guía docente Institucións educativas 

como medio de calidade e mellora. EP1 EP6 EP7 

7.  Comprender a vinculación das pautas institucionais e as concepcións pedagóxicas. T2 T12, X16 X27, EP1 

EP6 EP7 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Nocións acerca das institucións educativas. 

2. Lexislación educativa. 

3. Estrutura das institucións educativas. 

4. Organización das institucións educativas. 

5. Avaliación das institucións educativas. 
 

 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral. Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: traballos sobre os exercicios dos temas. Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Práctica colectiva: Traballos sobre os exercicios  dos temas, debates e 

exposicións. 

Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes. Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria, que 

consistirán no seguinte:  

- A avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e 

participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno/a perdera a avaliación 

continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que 

suBstituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no 

mes de xaneiro.  

- A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no 

mes de xullo. Os alumno/as terá que realizar un exame ou  traballo complementario. 

Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos 

apartados. 
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Guía docente Instrumentación 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTACIÓN I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTACIÓN I-VIII 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

 Estudo e análise de obras e linguaxes compositivas diversas. Coñecemento de diferentes técnicas compositivas e 
sistemas de notación. Coñecemento das diferentes características e posibilidades técnicas e expresivas dos 

instrumentos e das resultantes derivadas da súa combinación. Coñecemento e asimilación dunha ampla gama de 

recursos creativos a través do traballo en distintos contextos artísticos con formacións vocais e instrumentais 
diversas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Composición, análise, tecnoloxías aplicadas, historia da música. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T5 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X10, X15, X17, X20, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro anexo II 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Dominar as características e posibilidades individuais dos diferentes instrumentos, e das derivadas do seu uso 

combinado dentro das diferentes agrupaciones camerísticas e sinfónicas. 
T1,T2,X5,X10,EC1EC2,EC3 

Coñecer o desenvolvemento evolutivo dos criterios de orquestación a través das diferentes épocas e estilos. 
T2,T5,X17,X20, 

X23,EC4,EC5,EC6,EC11 

Realizar traballos individuais de orquestración. 
T1, T2, T5, X5, X10, X15, 
X17, X20, X23, EC1, EC2, 

EC3, EC4, EC5, EC6, EC11 

 

 
4. CONTIDOS 

Coñecemento dos diferentes instrumentos. 

Orquestración de obras para todo tipo de agrupacións, solistas, camerísticas, orquestra, banda con e sen coro e/ou solistas. 

 

Coñecemento das técnicas dos autores, escolas e tendencias máis representativas da historia da orquestración.  
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Guía docente Instrumentación 

Desenvolvemento dunha linguaxe orquestral persoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 
cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica individual presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Exposición de traballos individuais. 

                                      Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 

 
-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 

 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Instrumentación aplicada 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTACIÓN APLICADA  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTACIÓN APLICADA  

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.       3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Aspectos propios da instrumentación. Coñecemento evolutivo e técnico dos principais instrumentos que forman 
o persoal da orquestra sinfónica e a banda, atendendo principalmente ao estudo das súas características tímbricas, 

utilización e recursos sonoros, color, e interacción con outros instrumentos da mesma ou diferente familia. 

Estudo das obras máis significativas do repertorio clásico e contemporáneo. A instrumentación como recurso. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os adquiridos nas materias de análise, harmonía, contrapunto e organoloxía 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T8, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X5, X10, X15, X17, X20, X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED4, ED5, ED6, ED7, ED8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Dominar as características e posibilidades individuais dos diferentes instrumentos, e das derivadas do 
seu uso combinado dentro das diferentes agrupaciones camerísticas e sinfónicas. 

T1, T2, T15, X5, X10, X15, 
X17, X20, X22, X23, ED4, 

ED6, ED7 

Coñecer o desenvolvemento evolutivo dos criterios de orquestación a través das diferentes épocas e 

estilos. 

T1, T2, X5, X10, X15, X17, 
X20, X22, X23,ED2, ED4, 

ED5, ED7, ED8 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Os instrumentos da orquestra e da banda. 

2. Estudo básico das familias instrumentais 

en agrupacións de orde maior. 

3. Técnicas de orquestración. 

4. A orquestra. 
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Guía docente Instrumentación aplicada 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias: Explicación xeral dos contidos da materia e dos obxectivos que se 

pretenden acadar ao longo do curso citando as actividades a realizar nas sesións. Pequena 

avaliación inicial. 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral: Inclúe todos os aspectos técnicos relacionados co contido a tratar e as 

súas posibles aplicacións no ámbito musical. 

Presencial Regular 

Exposición práctico-teórica: Exposición sobre os contidos a tratar dun xeito práctico no que o 

alumno/a pode observar a forma de proceder. Aclaración de dúbidas. Proposta de exercicios a 

realizar 

Presencial Regular 

Exercicios prácticos Non presencial Permanente 

Prácticas na aula Presencial Regular 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guái docente Instrumento principal_Acordeón (Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (ACORDEÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO --- 

CARÁCTER Materia obrigatoria  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Aqueles que están implícitos na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 

 

 
 

 

3. OBXECTIVOS 
 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. E10,X17,X1,X8, 

X21,X6 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. EP4,X11,X3 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 

intérprete profesional 

X24,T1,T3,T15 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T2, T6, X24 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                                          . 

Guái docente Instrumento principal_Acordeón (Pedagoxía) 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso 
 

 

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadrimestre 

 

 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadrimestre 

 

 

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes na clase Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Presencial/Non 

presencial 

Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadrimestre  

Actividades complementarias Presencial/Non 

presencial 

Esporádica  

 

 
 

 

 
 

6. AVALIACIÓN 
 

 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua.  

 

O alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que 

figure na programación docente da disciplina.  

 

No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e 

evolución, as destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de 

avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guái docente Instrumento principal_Acordeón (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (ACORDEÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Materia obrigatoria  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 
 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Aqueles que están implícitos na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 

 
 

 

3. OBXECTIVOS 
 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. E10,X17,X1,X8, 

X21,X6, EPX5, EPX6, 

EPX7 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11,X3, EPX7 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 

intérprete profesional 

X24,T1,T3,T15,  

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 

como intérprete. 

T2, T6, X24, EPX5, 

EPX6, EPX7 
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Guái docente Instrumento principal_Acordeón (Produción e xestión) 

 

 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso 

 

 

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadrimestre 
 

 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadrimestre 
 

 

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes na clase Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Presencial/Non 
presencial 

Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadrimestre  

Actividades complementarias Presencial/Non 
presencial 

Esporádica  

 
 

 

 
 

 

6. AVALIACIÓN 
 

 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua.  

 

O alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que 

figure na programación docente da disciplina.  

 

No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e 

evolución, as destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de 

avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Canto/instrumento principal (pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE CANTO COMO INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: CANTO COMO INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Ten relación directa con disciplinas como Técnica vocal, Coro e Música de conxunto. 
A disciplina de Canto  debe capacitar ao alumno/a no exercicio dunha labor interpretativa adecuada ás 

características do seu instrumento, tanto no papel solista como formando parte dun conxunto, amosando 

suficiente coñecemento do seu instrumento facilitando á súa labor como futuro docente da especialidade de 
pedagoxía. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T2, T3, T6, X3,X6, X11, EP4 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 
súa calidade sonora. 

T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 
X11, EP4 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, X24, EP4 

Realizar as interpretacións demostrando o suficiente control corporal, cunha correcta respiración e emisión vocal, 

asimilando asemade actitudes que se deben eliminar por resultar nocivas. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1, 

X3,X6, X11, X21, EP4 

Responder correctamente as indicacións feitas polo profesor/a en todos os aspectos técnicos necesarios (legato, 
utilización dos resoadores, fraseo, conexión do aire …). 

T1, T2, T3, T6, T15, X1, 
X3,X6, X11, EP4 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 
como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1, 
EP4 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T1, T2, T3, T6, T15, X1, 

X3,X6, X11, X21, X24, EP4 
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Guía docente Canto/instrumento principal (pedagoxía) 

 

 
4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A articulación e o fraseo. A dicción 

A afinación e lectura a primeira vista 

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 

alumno/a ao comezo do curso, e exposición das espectativas que ten cara ao cuadrimestre que 
comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e 

puntualizacións técnicas das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal e do 

repertorio, en clase ou na casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

á práctica vocal, estilo das obras que deberá interpretar, fonética…) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, concursos, seminarios, conferencias..., 

relacionados coa disciplina, interpretacións públicas con fins socio-culturais, solista ou en 

formacións camerísticas). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 

control  técnico durante a interpretación do mesmo.  
2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 

 
2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Canto/instrumento principal (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (CANTO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (CANTO) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Ten relación directa con disciplinas como Técnica vocal, Coro e Música de conxunto. 
A disciplina de Canto  debe capacitar ao alumno/a no exercicio dunha labor interpretativa adecuada ás 

características do seu instrumento, tanto no papel solista como formando parte dun conxunto, amosando 

suficiente coñecemento do seu instrumento facilitando á súa labor como futuro docente da especialidade de 
pedagoxía. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T2, T3, T6, X3,X6, X11, 

EPX5 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 

súa calidade sonora. 

T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, EPX5 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 
X11, X24, EPX5 

Realizar as interpretacións demostrando o suficiente control corporal, cunha correcta respiración e emisión vocal, 

asimilando asemade actitudes que se deben eliminar por resultar nocivas. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1, 

X3,X6, X11, X21, EPX5, 
EPX6, EPX7 

Responder correctamente as indicacións feitas polo profesor/a en todos os aspectos técnicos necesarios (legato, 
utilización dos resoadores, fraseo, conexión do aire …). 

T1, T2, T3, T6, T15, X1, 
X3,X6, X11, EPX5, EPX6, 

EPX7 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 
como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T1, T2, T3, T6, T15, X1, 

X3,X6, X11, X21, X24, 
EPX5, EPX6, EPX7 
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Guía docente Canto/instrumento principal (Produción e xestión) 

 
4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A articulación e o fraseo. A dicción 

A afinación e lectura a primeira vista 

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 

alumno/a ao comezo do curso, e exposición das espectativas que ten cara ao cuadrimestre que 

comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e 

puntualizacións técnicas das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal e do 

repertorio, en clase ou na casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

á práctica vocal, estilo das obras que deberá interpretar, fonética…) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, concursos, seminarios, conferencias..., 

relacionados coa disciplina, interpretacións públicas con fins socio-culturais, solista ou en 

formacións camerísticas). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 

control  técnico durante a interpretación do mesmo.  
2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 

 
2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal Clave (Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo do clave. 
Todas 

Interpretar as obras segundas convencións musicais, rítmicas e estilísticas que procedan Todas 

Desenvolver una boa articulación e produción do son. Todas 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 

Música francesa 
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Guía docente Instrumento principal Clave (Pedagoxía) 

Estilo italiano/ ibérico 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal Clave (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo do clave. 
Todas 

Interpretar as obras segundas convencións musicais, rítmicas e estilísticas que procedan Todas 

Desenvolver una boa articulación e produción do son. Todas 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 

Música francesa 
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Guía docente Instrumento principal Clave (Produción e xestión) 

Estilo italiano/ ibérico 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Corda fretada).-Pedagoxía  

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, así como unha técnica correcta na 

interpretación dos exercicios e obras. 
Todas 

Afondar no estudo técnico-artístico do instrumento, desenvolvendo o control sobre a afinación e o son, así como 

mostrar unha autonomía cada vez maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos.  

     

Todas 

Desenvolver criterios musicais que fundamenten a interpretación de obras de cada época e estilo, baseándose nos 

coñecementos harmónicos, formais, históricos e estilísticos adquiridos      
Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar un repertorio representativo de diferentes épocas e estilos  Todas 

Mostrar interese por outras manifestacións artísticas da contorna     

           
Todas 

 

 

4. CONTIDOS 

Recursos de técnica instrumental 

O estilo interpretativo   

Estratexias de aprendizaxe e estudio   
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Guía docente Instrumento principal (Corda fretada).-Pedagoxía  

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Corda fretada).-Produción e xestión 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, así como unha técnica correcta na 

interpretación dos exercicios e obras. 
Todas 

Afondar no estudo técnico-artístico do instrumento, desenvolvendo o control sobre a afinación e o son, así como 

mostrar unha autonomía cada vez maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos.  

     

Todas 

Desenvolver criterios musicais que fundamenten a interpretación de obras de cada época e estilo, baseándose nos 

coñecementos harmónicos, formais, históricos e estilísticos adquiridos      
Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar un repertorio representativo de diferentes épocas e estilos  Todas 

Mostrar interese por outras manifestacións artísticas da contorna     

           
Todas 

 

 

4. CONTIDOS 

Recursos de técnica instrumental 

O estilo interpretativo   

Estratexias de aprendizaxe e estudio   
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Guía docente Instrumento principal (Corda fretada).-Produción e xestión 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Gaita).-Pedagoxía 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (GAITA) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 
dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación dun repertorio 

representativo do instrumento. 
Todas 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de 
recursos do mesmo. 

Todas 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como 

instrumento fundamental. Compoñer coas regras básicas dos ritmos tradicionais como método para coñecelos en 
profundidade. 

Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que 

posibiliten a resolución de pasaxes complexas. 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

Técnica 

Estratexias de aprendizaxe e estudio   
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Guía docente Instrumento principal (Gaita).-Pedagoxía 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Gaita).-Produción es xestión 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (GAITA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 
dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación dun repertorio 

representativo do instrumento. 
Todas 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de 
recursos do mesmo. 

Todas 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como 

instrumento fundamental. Compoñer coas regras básicas dos ritmos tradicionais como método para coñecelos en 
profundidade. 

Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que 

posibiliten a resolución de pasaxes complexas. 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

Técnica 

Estratexias de aprendizaxe e estudio   
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Guía docente Instrumento principal (Gaita).-Produción es xestión 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Instrumento principal Guitarra (Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (GUITARRA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo de guitarra. 
Todas 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento da memoria. Todas 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Perfeccionamento de toda a gama de articulacións, modos de ataque e timbres. Afondar no estudo da dixitación e a súa problemática. Posición, control 
e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 

estilos. Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 

Preparación dun programa integrado por repertorio para guitarra solista, segundo a duración que se indica nos contidos mínimos para cada 
cuadrimestre, que inclúa obras ou estudos de estilos distintos. Perfeccionamento da concentración, control da tensión física e da respiración nas 

actuacións en público. Adestramento permanente e progresivo do xesto en relación co texto musical. Adestramento permanente e progresivo da 
comunicatividade. Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade. Iniciación á investigación artística. 
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Guía docente Instrumento principal Guitarra (Pedagoxía) 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal Guitarra (Producción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (GUITARRA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3,X 6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo de guitarra. 
Todas 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento da memoria. Todas 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Perfeccionamento de toda a gama de articulacións, modos de ataque e timbres. Afondar no estudo da dixitación e a súa problemática. Posición, control 
e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 

estilos. Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 

Preparación dun programa integrado por repertorio para guitarra solista, segundo a duración que se indica nos contidos mínimos para cada 
cuadrimestre, que inclúa obras ou estudos de estilos distintos. Perfeccionamento da concentración, control da tensión física e da respiración nas 
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Guía docente Instrumento principal Guitarra (Producción e xestión) 

actuacións en público. Adestramento permanente e progresivo do xesto en relación co texto musical. Adestramento permanente e progresivo da 

comunicatividade. Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade. Iniciación á investigación artística. 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal ICP (Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI  

(INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo dos instrumentos de corda pulsada do 

renacemento e barroco. 

Todas 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento dunha interpretación estética e 

estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 
Todas 

Dominar a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos. Coñecer a teoría e a aplicación práctica 
dos diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 

 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 
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Guía docente Instrumento principal ICP (Pedagoxía) 

4. CONTIDOS 

Perfeccionamento de toda a gama de articulacións, modos de ataque e timbres. Afondar no estudo da dixitación e a súa problemática. Posición, control 
e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 

estilos. Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 

Preparación dun programa integrado por repertorio para guitarra solista, segundo a duración que se indica nos contidos mínimos para cada 
cuadrimestre, que inclúa obras ou estudos de estilos distintos. Perfeccionamento da concentración, control da tensión física e da respiración nas 

actuacións en público. Adestramento permanente e progresivo do xesto en relación co texto musical. Adestramento permanente e progresivo da 
comunicatividade. Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade. Iniciación á investigación artística. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV  

(INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (ICP) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo dos instrumentos de corda pulsada do 

renacemento e barroco. 

Todas 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento dunha interpretación estética e 

estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 
Todas 

Dominar a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos. Coñecer a teoría e a aplicación práctica 
dos diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 

 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 
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4. CONTIDOS 

Perfeccionamento de toda a gama de articulacións, modos de ataque e timbres. Afondar no estudo da dixitación e a súa problemática. Posición, control 
e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 

estilos. Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 

Preparación dun programa integrado por repertorio para guitarra solista, segundo a duración que se indica nos contidos mínimos para cada 
cuadrimestre, que inclúa obras ou estudos de estilos distintos. Perfeccionamento da concentración, control da tensión física e da respiración nas 

actuacións en público. Adestramento permanente e progresivo do xesto en relación co texto musical. Adestramento permanente e progresivo da 
comunicatividade. Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade. Iniciación á investigación artística. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIÀL I-VI (PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Pedagogía ITINERARIO Xeral e da linguae musical. 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Percusión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VII

I 
Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6 — — Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 
diferentes criterios interpretativos.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T6, T15.  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP 4.  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 15; X 21, X 

24; EP 4. 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 3, T 6, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 11, X 24; EP 4. 

3. Desenrolar a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6,  T15; X 1, X 3, X 6 X 

11, X 13; EI 5. 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, T 1, T 2, T 3, T 6, T15; X 1, 
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desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. X 3, X 6, X 21, X 24; EP 4. 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T 3, T 6, T15; X 3, X 
24; EP 4.  

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T 1, T 2, T 3, T 6, T 15; X 1, 

X 3, X 6, X 11, X 21, X 24; 
EP 4. 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIÀL I-IV (PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Percusión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VII

I 
Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 
diferentes criterios interpretativos.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T6, T15.  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T1, T3, T6, T15, X21, X24, 

EPX5 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T1, T3, T6, T15; X1, X3, 
X6, X11, X24, EPX5, 

EPX6, EPX7 

3. Desenrolar a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6,  T15; X 1, X 3, X 6 
X11, X13, EPX5 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, T1, T2, T3, T6, T15; X1, 

X3, X6, X21, X24; EPX5, 
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desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. EPX6, EPX7 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T1, T3, T6, T15; X3, X24; 
EPX5, EPX6, EPX7 

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T1, T2, T3, T6, T15; X1, 

X3, X6, X11, X21, X24; 
EPX5, EPX7 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (PIANO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (PIANO) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da llinguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 

adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O coñecemento e dominio da técnica instrumental é un dos contidos fundamentais da titulación, un aspecto no 

que esta disciplina incide especialmente por ser un dos principais elementos vertebradores da mesma. Na 

materia instrumento principal piano preténdese acadar unha síntese e dominio das dimensións básicas da 
interpretación musical profesional. Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa 

mediante uns hábitos e técnicas de estudo adecuados e valorando críticamente o traballo. Tamén se pretende 

acadar unha preparación adecuada para a interpretación en público e un coñecemento básico da construcción, 
mantemento, comportamento acústico e características do propio instrumento 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. T2, T3, X1, X3, X6, EP4 

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. T3, X3, X6, X11, X21, T2 

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 

intérprete profesional 
T1, T3, T15, X24, EP4 

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para 

progresar como intérprete. 
T2, T6, T15, X6, X21, X24 
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4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa pianístico formado por obras de diferentes estilos. 

Análise formal e estético das obras traballadas. 

Traballo específico e pormenorizado de todos os elementos musicais: pulsación rítmica, articulación, precisión de ataques, equilibrio sonoro, 
timbre, unidade expresiva. 

Preparación para a actuación en público 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (PIANO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (PIANO) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 

adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O coñecemento e dominio da técnica instrumental é un dos contidos fundamentais da titulación, un aspecto no 

que esta disciplina incide especialmente por ser un dos principais elementos vertebradores da mesma. Na 

materia instrumento principal piano preténdese acadar unha síntese e dominio das dimensións básicas da 
interpretación musical profesional. Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa 

mediante uns hábitos e técnicas de estudo adecuados e valorando críticamente o traballo. Tamén se pretende 

acadar unha preparación adecuada para a interpretación en público e un coñecemento básico da construcción, 
mantemento, comportamento acústico e características do propio instrumento 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. 
T2, T3, X1, X3, X6, EPX5, 

EPX6 

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. 
T3, X3, X6, X11, X21, T2, 

EPX6, EPX7 

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 
intérprete profesional 

T1, T3, T15, X24, EPX5 

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para 

progresar como intérprete. 
T2, T6, T15, X6, X21, X24, 
EPX5 
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4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa pianístico formado por obras de diferentes estilos. 

Análise formal e estético das obras traballadas. 

Traballo específico e pormenorizado de todos os elementos musicais: pulsación rítmica, articulación, precisión de ataques, equilibrio sonoro, 
timbre, unidade expresiva. 

Preparación para a actuación en público 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Vento madeira).- Pedagoxía 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD. 6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 
adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 
estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Tamén se pretende acadar unha preparación adecuada 

para a interpretación en público e un coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento 

acústico e características do propio instrumento 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. T2, T3, X1, X3, X6, EP4 

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. T3, X3, X6, X11, X21, T2 

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 
intérprete profesional 

T1, T3, T15, X24, EP4 

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para 

progresar como intérprete. 
T2, T6, T15, X6, X21, X24 

 

 
4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa formado por obras de diferentes estilos. 

Análise formal e estético das obras traballadas. 

Principais compositores, escolas e tendencias da creación musical. 

Traballo específico e pormenorizado dos diferentes elementos musicais 

Desenvolvemento da memoria musical 

Preparación para a actuación en público 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades de ensino aprendizaxe. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias e/ou extraacadémicas. Presenciais Esporádicamente. 

Audicións Presenciais Esporádicamente. 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Vento madeira).- Produción e xestión 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD. 6 6 6 6     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 
diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 
adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 

estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Tamén se pretende acadar unha preparación adecuada 
para a interpretación en público e un coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento 

acústico e características do propio instrumento 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no 1717/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. 
T2, T3, X1, X3, X6, EPX5, 

EPX6 

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. 
T3, X3, X6, X11, X21, T2, 

EPX6, EPX7 

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 

intérprete profesional 
T1, T3, T15, X24, EPX5 

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para 

progresar como intérprete. 

T2, T6, T15, X6, X21, X24, 

EPX5 
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4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa formado por obras de diferentes estilos. 

Análise formal e estético das obras traballadas. 

Principais compositores, escolas e tendencias da creación musical. 

Traballo específico e pormenorizado dos diferentes elementos musicais 

Desenvolvemento da memoria musical 

Preparación para a actuación en público 

 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades de ensino aprendizaxe. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias e/ou extraacadémicas. Presenciais Esporádicamente. 

Audicións Presenciais Esporádicamente. 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Vento metal).- Pedagoxía 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD. 6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 

diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 
adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 
estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Tamén se pretende acadar unha preparación adecuada 

para a interpretación en público e un coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento 

acústico e características do propio instrumento 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. T2, T3, X1, X3, X6, EP4 

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. T3, X3, X6, X11, X21, T2 

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 
intérprete profesional 

T1, T3, T15, X24, EP4 

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para 

progresar como intérprete. 
T2, T6, T15, X6, X21, X24 

 

 
4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa formado por obras de diferentes estilos. 

Análise formal e estético das obras traballadas. 

Principais compositores, escolas e tendencias da creación musical. 

Traballo específico e pormenorizado dos diferentes elementos musicais 

Desenvolvemento da memoria musical 

Preparación para a actuación en público 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades de ensino aprendizaxe. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias e/ou extraacadémicas. Presenciais Esporádicamente. 

Audicións Presenciais Esporádicamente. 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Vento metal).- Produción e xestión 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD. 6 6 6 6     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos 
diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos na proba de acceso, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos 
adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Desenvolvendo un estilo propio como intérprete e con madurez creativa mediante uns hábitos e técnicas de 

estudo adecuados e valorando criticamente o traballo. Tamén se pretende acadar unha preparación adecuada 
para a interpretación en público e un coñecemento básico da construción, mantemento, comportamento 

acústico e características do propio instrumento 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS:  X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no 1717/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste curso. 
T2, T3, X1, X3, X6, EPX5, 

EPX6 

Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. 
T3, X3, X6, X11, X21, T2, 

EPX6, EPX7 

Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias dun 

intérprete profesional 
T1, T3, T15, X24, EPX5 

Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para 

progresar como intérprete. 

T2, T6, T15, X6, X21, X24, 

EPX5 
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4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa formado por obras de diferentes estilos. 

Análise formal e estético das obras traballadas. 

Principais compositores, escolas e tendencias da creación musical. 

Traballo específico e pormenorizado dos diferentes elementos musicais 

Desenvolvemento da memoria musical 

Preparación para a actuación en público 

 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades de ensino aprendizaxe. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias e/ou extraacadémicas. Presenciais Esporádicamente. 

Audicións Presenciais Esporádicamente. 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (VIOLA DE GAMBA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (VIOLA DE GAMBA) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Viola de gamba 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ao instrumento, así como unha técnica correcta na 

interpretación dos exercicios e repertorio.  
Todas 

Interpretar diferentes obras do Renacemento e do Barroco segundo os criterios tomados dos tratados Todas 

Expresar correctamente o discurso musical atendéndose aos criterios interpretativos historicistas Todas 

Coñecer os diferentes métodos de notación en tabulatura Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

 

 

4. CONTIDOS 

Recursos de técnica instrumental 

O estilo  

A interpretación 

Estratexias de aprendizaxe e estudio   
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases de técnica e interpretación Presencial Semanal 

Práctica individual/Estudo persoal No presencial Diaria 

Concertos e audicións públicos Presencial Bimensual 

Clases de técnica e interpretación Presencial Semanal 

Pescuda de información. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Titorías Presencial Esporádicamente 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento principal (Viola de gamba).-Produción e xestión  

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (VIOLA DE GAMBA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (VIOLA DE GAMBA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Viola de gamba 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  6 6 6 6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Desenvolvemento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento 

dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X11, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ao instrumento, así como unha técnica correcta na 

interpretación dos exercicios e repertorio.  
Todas 

Interpretar diferentes obras do Renacemento e do Barroco segundo os criterios tomados dos tratados Todas 

Expresar correctamente o discurso musical atendéndose aos criterios interpretativos historicistas Todas 

Coñecer os diferentes métodos de notación en tabulatura Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

 

 

4. CONTIDOS 

Recursos de técnica instrumental 

O estilo  

A interpretación 

Estratexias de aprendizaxe e estudio   
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases de técnica e interpretación Presencial Semanal 

Práctica individual/Estudo persoal No presencial Diaria 

Concertos e audicións públicos Presencial Bimensual 

Clases de técnica e interpretación Presencial Semanal 

Pescuda de información. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Titorías Presencial Esporádicamente 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



.

Guía docente Instrumento Acordeón

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (ACORDEÓN)

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 DO 29 DE OUTUBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (ACORDEÓN)

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón

CARÁCTER Materia obrigatoria TIPO DE CLASE Individual

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII
VII

I
Horas de clase semanais: 1,5 h.

ECTS/CUAD. 9 9 9 9 10 10 11 11 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:
Perfeccionamento das capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a
interpretación do repertorio propio do instrumento. Coñecemento dos criterios interpretativos
aplicables a dito repertorio, de acordo coa súa evolución estilística.

COÑECEMENTOS
PREVIOS:

Aqueles que están implícitos na proba de acceso.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

COMPETENCIAS
TRANSVERSAIS:

T1, T2, T3, T6, T12, T13, T15, T17

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X7, X8, X11, X13, X16, X17, X21, X24, X25, X27

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS:

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio mínimo deste
curso.

T12, T13, X17,
,X1,X8,X21, E10,

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. E1,E2,E4,X11,
T17,X3,X13,X16,X17

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas
propias dun intérprete profesional

X8,X24,T1,T3,T15,E6,
E10

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e
para progresar como intérprete.

E5,T2, T6,X7,
X24,X25,X27,E2



.

Guía docente Instrumento Acordeón

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso
Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadr.
Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadr.
Práctica individual Non presencial Permanente

Práctica colectiva Non presencial Permanente

Lectura guiada e comentario de fontes Presencial Esporádica

Taller Presencial Esporádica

Laboratorio Presencial Esporádica

Pescuda de información Non presencial Permanente

Seminarios Presencial Esporádica

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadr.

Actividades complementarias Presencial/
Non presencial

Esporádica

6. AVALIACIÓN

AVALIACIÓN ORDINARIA
Observación na aula da actitude do alumno ante o traballo realizado .
Aplicación dos coñecementos teóricos-musicais na interpretación.
Presentación en público do traballo persoal e do realizado na clase individual. Interacción co público e capacidade de
comunicación.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
Capacidade de comprensión, asimilación e recreación do material musical.
Rigor interpretativo.
Aplicación dos coñecementos teóricos-musicais na interpretación.

AVALIACIÓN ALTERNATIVA (Perda da avaliación continua)
Interpretar as obras do repertorio conxugando a expresividade e a fidelidade ó texto. Alomenos unha das obras do
programa deberá ser interpretada de memoria.

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. O alumno disporá de dúas
convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o
alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina.
No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e
evolución, as destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de
avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina.
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Guía docente Instrumento (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Clave) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como 
dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do 

repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madurez creativa, así como a súa aplicación 

práctica na interpretación en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista e rexistralos adecuadamente 

Todas 

Desenvolver una boa articulación e produción do son 

Desenvolver hábitos de estudo e técnicos saudables 

Desenvolver a capacidade de memorización 

Interpretar unha obra contemporánea 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 

Música francesa 
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Estilo italiano/ ibérico 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

Obra contemporánea 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 



Guía docente Instrumento (Corda fretada)

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (Corda fretada)

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Corda fretada (Violín, Viola, Violoncello e
Contrabaixo)

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII
VII

I
Horas de clase semanais: 1’5 h.

ECTS/CUAD. 9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento,
así como dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a
interpretación do repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madureza creativa,
así
como a súa aplicación práctica na interpretación en público.

COÑECEMENTOS PREVIOS:

Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro,
coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con
Piano acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de
intentar relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada, coa de
lectura a primeira vista, e coa de Música de Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar.

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS:
T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Interpretar un repertorio representativo de diferentes épocas e estilos que inclúa obras a só, obras como solista e obras
con acompañamento, e mostralo regularmente en concertos públicos.

Todas

Afondar no estudo técnico-artístico do instrumento, desenvolvendo o control sobre a afinación e o son, así como
mostrar unha autonomía cada vez maior na resolución de problemas técnicos e interpretativos. Todas

Desenvolver criterios musicais que fundamenten a interpretación de obras de cada época e estilo, baseándose nos
coñecementos harmónicos, formais, históricos e estilísticos adquiridos.

Todas



Guía docente Instrumento (Corda fretada)

Manter hábitos de estudo regulares e reflexivos, desenvolvendo a memorización e o control físico e mental necesarios
para a actuación en público.

Todas

Mostrar interese por outras manifestacións artísticas da contorna Todas

4. CONTIDOS

Recursos de técnica instrumental

O estilo interpretativo

Estratexias de aprendizaxe e estudio

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Actividades introdutorias Presencial Ao comezo do
cuadrimestre

Exposición maxistral (Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e
puntualizacións técnicas das mesmas.)

Presencial Esporádica

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o
cuadrimestre

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica
instrumental e do repertorio, en clase ou na casa)

Presencial e
Non presencial

Permanente durante o
cuadrimestre

Preparación durante a clase do taballo encomendado para a seguinte sesión. Presencial Permanente durante o
cuadrimestre

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula
proposto).

Non presencial Permanente durante o
cuadrimestre

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, concursos, seminarios, conferencias...,
relacionados coa disciplina, interpretacións públicas con fins socio-culturais, solista ou en
formacións camerísticas).

Non presencial Permanente durante o
cuadrimestre

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase
(tempo especial de titoría)

Esporádica

Actividades de avaliación:
1. Probas Audicións e/ou exames de repertorio adecuado, no que demostre o suficiente

control técnico durante a interpretación do mesmo.
2. Revisión de probas

1. Presencial
2. Non presencial

(tempo especial de titoría)

Medio e final do
cuadrimestre

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre
correspondente.

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina para
cada un dos instrumentos.
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Guía docente Instrumento (Guitarra) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (GUITARRA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (GUITARRA) 

ESPECIALIDADE Intepretación  ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Inidividual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Aprendizaxe e interpretación dun repertorio principal solista e para guitarra e orquestra. Criterios 

interpretativos aplicables a este repertorio. Perfeccionamento das capacidades técnica, musical e artística. 

O xesto escénico. Desenvolvemento dun estilo propio e da madureza creativa. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 

acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 
relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, Conxunto e Improvisación e Acompañamento, permitindo que as mesmas se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, 12, 13 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, 6, 7, 8, 11, 21, 25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, 2, 4, 5, 6, 10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio máis representativo de guitarra. 
Todas 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento da memoria. Todas 

Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais e as novas tecnoloxías para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación. 

Todas 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 

Desenvolver o control en público dás tensións físicas e mentais e a sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios 
estéticos correspondentes ao texto musical. 

Todas 
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4. CONTIDOS 

Técnica proposta 

O estilo e a forma 

A interpretación 

Audicións 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento (Corda pulsada do renacemento e barroco) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Instrumentos de corda 

pulsada do Renacemento e Barroco) 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h 

ECTS/CUAD.  9 9 9 9 10 10 10 1 2  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como 
dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do 

repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madurez creativa, así como a súa aplicación 
práctica na interpretación en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior; e para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, 

musicais e técnicas, para abordar interpretación do repertorio solista dos instrumentos de corda pulsada do 
Renacemento e do Barroco. 

Todas 

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento dunha interpretación 
estética e estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 

Todas 

Dominar a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos. Coñecer a teoría e a aplicación práctica dos 

diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 
Todas 

Adquirir e aumentar progresivamente a capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao nivel. Todas 

Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais, as fontes históricas e as novas tecnoloxías 

para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación. 
Todas 

Potenciar a motivación e a implicación coa obra para acadar unha interpretación ao máximo nivel de comunicación 

expresiva. 
Todas 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. Todas 
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Guía docente Instrumento (Corda pulsada do renacemento e barroco) 

Desenvolver o control en público das tensións físicas e mentais e a sensibilidade e imaxinación para aplicar os 

criterios estéticos correspondentes dentro do respecto ao texto. 
 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica: Perfeccionamento do sonido base, de toda a gama de articulacións e fraseado e do equilibrio entre ataque e resonancia. Afondar no estudo 

da dixitación e a sú a problemática. Posición, control e respiración. 

O estilo e forma: Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación tempo e agóxica e a súa 

adecuación aos diferentes estilos e épocas. Aplicación das regras de ornamentar de acordo coas esixencias das distintas épocas e estilos. Utilización 

dos recursos idiomáticos característicos de cada instrumento (figueta, campanelas, rasgueos, brisée, etc.) 

A Interpretación: Preparación dun programa integrado por repertorio solista que inclúa obras de estilos e autores distintos, a lo menos cun 

instrumento do Renacemento e outro do Barroco. Perfeccionamento da concentración, control da tensión física e da respiración nas actuaciones en 
público. Adestramento permanente e progresivo do xesto en relación co texto musical. Adestramento permanente e progresivo da comunicatividade 

e da potencia expresiva. Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade. 

Audicións:  Interpretación -nas audiciones públicas organizadas polo departamento- dun programa integrado por repertorio solista, cunha duración 

mínima axeitada a cada curso que inclúa obras de estilos e autores distintos, a lo menos cun instrumento do Renacemento e outro do Barroco en cada 

curso, mostrando control técnico do instrumento e coherencia no estilo interpretativo e en concordancia coa forma e estética das pezas. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumento Jazz 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (JAZZ) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (JAZZ) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  8 8 8 8 8 8 8 8 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación, da improvisación, da transposición e da lectura a 

primeira vista. Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete e con madurez creativa. Adquisición de 
hábitos e técnicas de estudo e valoración crítica do traballo propio. Interpretación en público como solista ou 

xunto con outros/as intérpretes. 

Práctica da técnica, dos recursos, do repertorio evolutivo e estilístico do instrumento, así como o coñecemento 
básico da construción, mantemento, comportamento acústico e características do instrumento.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os demostrados na proba do acceso 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina de Instrumento garda concordancia coa disciplina de Teoría e Práctica de improvisación e coa 

disciplina de Conxunto. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Asimilar e incorporar á linguaxe propia os recursos e técnicas de expresión, modulación do son e da 
pulsación propios do instrumento, adquirindo o coñecemento dun repertorio aplicado, e dispor dos 

recursos estilisticos, técnicos e de linguaxe necesarios para comunicarse e enfrontar con éxito as múltiples 

situacións profesionais e de interacción musical colectiva. 

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15, X1, X2, 
X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, 

X24, X25, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, 

EI10 

Coñecer e aplicar progresivamente ferramentas instrumentais para o desenvolvemento da interpretación, a 

improvisación e a composición , e desenvolver as aplicacións prácticas no instrumento dos conceptos e 
recursos harmónicos, melódicos e rítmicos propostos. 

T1 , T2 , T3 , T6 , T8 , T13, T15, X1 , X2, 

X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, 

X24, X25, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7 

Aprender a utilizar por si mesmo os coñecementos musicais e os recursos instrumentais para afrontar 

cuestións relativas a interpretación e á composición. 

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15, X1, X2, 

X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, 
X24, X25, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, 

EI10 

Desenvolver criterios estéticos propios, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de 
autocrítica. 

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15, X1, X2, 
X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, 

X24, X25, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, 

EI10 

Fomentar, mediante a comprensión e dominio dos diferentes materiais a búsqueda dunha voz propia e un 

espiritu creativo, baseado no coñecemento e a experiencia, a valoración e a corrección, o autoaprendizaxe 

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15, X1, X2, 

X3, X6, X8, X9, X10, X11 X13,X21 
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Guía docente Instrumento Jazz 

e o afán investigador e de superación. X24,X25 , EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, 

EI10 

Adquirir unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades 
artísticas, musicais e técnicas, para abordar a interpretación do repertorio máis representativo do jazz. 

T1, T2, T3, T6, T8, T13, T15, X1, X2, 
X3, X6, X8, X9, X10, X11, X13, X21, 

X24, X25, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7, 

EI10 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Recursos técnicos 

Recursos melódicos 

Recursos harmónicos 

Recursos para la improvisación 

Repertorio e lectura 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica Presencial Esporádica 

Práctica de aula Presencial Permanente 

Traballo persoal Non presencial Permanente 

Proba práctica Presencial Ao final de cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial. A avaliación é continua. O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra 
extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o/a alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente 
da disciplina. No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase o seu aproveitamento e evolución, as destrezas acadadas, o 

nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario.  

 
Deberán consultarse os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes 

cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Percusión 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Percusión 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Percusión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5 h. 

ECTS/CUAD.  9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como 
dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do 

repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madurez creativa, así como a súa aplicación 

práctica na interpretación en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 

acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 
relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 2, T 3, T 6, T 13, T 15; 
X 6, X 8, X 13, X 21, X24; E 

1, E 2,  E4, E 5. 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan aborda a interpretación do repertorio nos 

instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 2, T 6, T 13, T 15, T 

17; X 1, X 3, X 6, X 8, X 11, 

X 13, X 24; EI 1, EI 2,  EI 4. 

3. Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3, X11, 

X13; EI 2, EI4, EI5, EI6 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación dos distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvolvendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 

T 1, T 2, T 3, T6, T13, T15, 
T17; X 1, X 3, X 6, X 13, X 

15, X 21, X 24; EI 1, EI 2, EI 

4, EI 5. 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T3,T 6, T13, T15; X 3, 
X8, X24; EI 2,EI 6  
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6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 

T 1, T2, T3, T13, T15, T17; 

X 1, X 3, X 6, X8, X 11, 
X13, X 21, X24; EI 1, EI 2, 

EI 3, EI 4, EI 5, EI 10. 

 
4. CONTIDOS 

Produción do son 

1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  

1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Guía docente Instrumento (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (PIANO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO PIANO 

CARÁCTER DISCIPLINA OBRIGATORIA TIPO DE CLASE INDIVIDUAL 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PIANO 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1.5 h. 

ECTS/CUAD. 9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:  

 

 

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Síntese e dominio das dimensións da interpretación musical pianística e do repertorio do instrumento. 

Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete e da madureza creativa, con hábitos e técnicas de estudo 
adecuados e valorando criticamente o traballo. Preparación adecuada para a interpretación en público e das 

técnicas de control postural e emocional. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Aqueles que están implícitos na proba de acceso 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X19, X21, X24, X25  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir os recursos pianísticos que posibiliten a correcta execución do repertorio. 

T1, T3, T6, T13, X1, X3, X6, 

X8, X11, EI1, X21, EI2, EI4, 
EI5, EI6, EI10 

Interpretar de memoria obras de diferentes estilos atendendo ás convencións interpretativas de cada un deles. 

T1, T3, T6, T13, X1, X3, X6, 

X8, X11, X21, EI1, EI2, EI4, 
EI5, EI6, EI10 

Adquirir as ferramentas necesarias que permitan ao alumno formarse e progresar en calquera dos ámbitos da 

especialidade. 

T1, T3, T6, T13, X19, X24, 

X25 
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4. CONTIDOS 

Elaboración e estudo dun programa pianístico formado por estudos e obras de diferentes estilos. 

Análise e traballo específico e pormenorizado de todos os elementos técnicos e musicais. 

Interpretación en público: preparación e actuación. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clase teórico-práctica individual:  traballo pormenorizado sobre as obras con explicacións e 

suxerencias do profesor. 
Presencial 

Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Práctica individual: estudo persoal do alumno seguindo ás directrices recibidas nas clases 

individuais. 
Non presencial 

Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Audicións cuadrimestrais: participación do alumnado na audición organizada polo 

departamento interpretando de memoria o repertorio estudado. 
Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial 
Esporádica ao longo do 
cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

O alumnado dispón de 4 convocatorias: 2 ordinarias e 2 extraordinarias.  
 

En cada unha delas aplicarase o tipo de avaliación correspondente (avaliación ordinaria ou extraordinaria).  

 
No caso da perda da avaliación continua o alumno ten dereito á aplicación da avaliación alternativa. 

 

Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina 
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Guía docente Instrumento (Vento madeira)

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (VENTO MADEIRA)

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Vento madeira (Clarinete, Fagot, Frauta
travesa, Óboe,Saxofón)

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1.5 h

ECTS/CUAD. 9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como
dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do
repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madureza creativa, así como a súa
aplicación práctica na interpretación en público.

COÑECEMENTOS PREVIOS:
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con
instrumento de tecla acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a
estratexia de intentar relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e
coa de Música de Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar.

COMPETENCIAS
TRANSVERSAIS:

T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

1. Interpretar un repertorio de obras de diferentes épocas e estilos de dificultade adecuada a este nivel.
T1, T6, T13, T17, X1, X3,

X6, X8, X11, X13, EI1, EI2,
EI4, EI5, EI10

2. Acadar autonomía para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: dixitación, articulación, fraseo, etc...
T1, T2, T3, T6, T13, T15,

X1, X3, X8, X11, X13, X21,
X24, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6

3. Coñecer as convencións interpretativas de cada estilo e época.
T1, T13, T17, X1, X3, X8,
X11, X13, EI1, EI4, EI5,

EI10

4. Adestrar a memoria.
T1, T3, T6, T13, T15, X1,
X8, X21, X24, EI2, EI5

5. Coñecer e practicar os diferentes instrumentos da familia do clarinete.
T1, T3, T13, X1, X6, X8,

X11, EI1, EI4

6. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de
superación e a rendabilidade do tempo empregado.

T 1, T2, T3, T6, T13, T15,
X1, X3, X8, X13, X21, X24;
EI2, EI4, EI5, EI6
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4. CONTIDOS

Interpretación

Análise musical aplicada

Estudio do repertorio con instrumento acompañante.

Estudio dos instrumentos afíns

Coñecemento dos principais compositores, escolas e tendencias da creación musical.

Desenvolvemento da memoria musical

A audición pública

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente

Actividades de ensino aprendizaxe.
Presenciais/non

presenciais
Todo o cuadrimestre.

Actividades de consolidación.
Presenciais/non

presenciais
Todo o cuadrimestre.

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre

Pescuda de información.
Presenciais/non

presenciais
Todo o cuadrimestre

Actividades complementarias e/ou extraacadémicas. Presenciais Esporádicamente.

Audicións Presenciais Esporádicamente.

6. AVALIACIÓN

Ordinaria:
Avaliación continua.
Avaliación alternativa.

Extraordinaria:
Audición pública.

A perda de avaliación continua seguirase segundo o descrito na programación.
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Guía docente Instrumento (Vento metal)

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (VENTO METAL)

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO DECRETO 163/2015, DO 29 DE

OUTUBRO

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (VENTO METAL)

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1.5h.

ECTS/CUAD. 9 9 9 9 10 10 10 12 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como
dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do
repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madurez creativa, así como a súa aplicación
práctica na interpretación en público.

COÑECEMENTOS PREVIOS:
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos do
cuadrimestre anterior.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxia principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar
relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar.

COMPETENCIAS
TRANSVERSAIS:

T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Dominar tecnicamente o instrumento na execución de estudos e obras sen desligar os aspectos técnicos dos musicais.

Interpretar o repertorio programado para o curso de maneira apropiada e coherente.

T1, T3, T6, T13, T15

X1, X3,X 6, X8, X11, X13,
X21, X24

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10

4. CONTIDOS

1. Exercicios para o dominio técnico e musical do instrumento.

2. Estudos de obras de carácter solista
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN
CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

 Actividades introdutorias Presencial Ao comezo do
cuadrimestre

 Exposición maxistral Presencial Permanente durante o
cuadrimestre

 Exposición práctico-teórica Presencial Esporádica

 Práctica individual Non Presencial Permanente durante o
cuadrimestre

 Investigación por parte do alumno acerca do repertorio. Non Presencial Permanente durante o
cuadrimestre

 Titorías Presencial Esporádica

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre
correspondente.

Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina.
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Guía docente Viola da gamba 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTO I-VIII (VIOLA DA GAMBA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO I-VIII (VIOLA DA GAMBA) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Viola da gamba 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música Antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5 

ECTS/CUAD.  9 9 9 10 10 10 10 12 Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como 
dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan á interpretación do 

repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madurez creativa, así como a súa aplicación 

práctica na interpretación en público. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso, e para os cuadrimestres diferentes ao primeiro, os adquiridos no cuadrimestre 
anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir recursos técnicos para abordar con solvencia o repertorio para viola da gamba 
Interpretar diferentes obras do Renacemento e do Barroco segundo os criterios tomados dos tratados 

Expresar correctamente o discurso musical atendéndose aos criterios interpretativos historicistas 

Desenvolver a autonomía interpretativa e a capacidade creativa 
Coñecer os diferentes métodos de notación en tabulatura 

Analizar as obras a interpretar 

Desenvolver a capacidade de transmitir coñecementos 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Viola da gamba 

 
4. CONTIDOS 

 

Técnica 

Mellora do son, ampliación do rango dinámico, da resonancia, da proxección y da emisión de armónicos 

Estudo dos golpes de arco complexos como o spicatto o saltillo 

Desenvolvemento das posibilidades de articulación e fraseado 
Traballo para adquirir destreza na mano esquerda a través de exercicios específicos e pasaxes concretos de obras 

Técnicas de relaxación, control postural e respiración 

Estilo 

Lectura e estudo das fontes específicas máis relevantes 
Comprensión dos diferentes criterios interpretativos nas diferentes épocas en cuanto ao fraseo, a articulación, a forma musical, o 

tempo, a dinámica, a agóxica, a retórica, os recursos tímbricos e sonoros do instrumento 

Traballo sobre os ornamentos propios de cada época 

Interpretación 

Traballo sobre un programa musical con obras axeitadas ao curso que se interpretará ao final do curso en formato concerto 

Desenvolvemento da capacidade artística e dos medios de expresión co instrumento 
Mellora da capacidade de concentración, do control da tensión física e da respiración 

Traballo para mellorar a capacidade interpretativa nas actuación públicas 

Audicións 

Participación nas audicións organizadas polo departamento, nas audicións internas da clase e nos concertos finais do curso 

Emprego da tensión propia da exposición ao público para mellorar as habilidades interpretativas e de comunicación 

Desenvolvemento do espírito crítico e da crítica construtiva na autoavaliación e na avaliación dos demais. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases de técnica e interpretación Presencial Semanal 

Práctica individual/Estudo persoal No presencial Diaria 

Concertos e audicións públicos Presencial Bimensual 

Concerto- recital fin de curso Presencial Anual 

Conferencias Presencial Cuadrimestral 

Exames de técnica Presencial Mensual 

Vortragsabend (audicións internas) Presencial Bimensual 

Titorías Presencial Semanal 

Lecturas colectivas o visualización de vídeos Presencial Bimensual 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria  

 

AVALIACIÓN ORDINARIA 
1. Avaliación CONTINUA 

Traballo persoal: ponderará un 50% da cualificación final. Valorarase a progresión na mellora do alumno, a capacidade de traballo, e  o 

desenvolvemento na capacidade crítica e na autonomía do alumno 
Audicións e concertos: serán un 50% da nota final. Valorarase o dominio técnico nas obras a interpretar, a capacidade artística e comunicativa, o 

coñecemento e posta en práctica do estilo interpretativo 
2. AVALIACIÓN ALTERNATIVA 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas (3 o máis ao semestre), segundo o protocolo aprobado 

polo centro, o alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do 
cuadrimestre correspondente 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
Consistirá nunha proba práctica, interpretando un repertorio da dificultade adecuada ao nivel amosando control técnico, coñecemento das práctica 

interpretativas e estilísticas propias de cada época,  unha capacidade artística e comunicativa adecuada e unha autonomía na capacidade interpretativa.  

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Instrumentos afíns 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTOS AFÍNS  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTOS AFÍNS 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón 

CARÁCTER Materia obrigatoria específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 
 

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenrolo da aprendizaxe básica dos instrumentos que empregan o mesmo principio sonoro que o acordeón: a 
lingüeta libre metálica;  accionada con manuais de  teclas ou botóns e posta en vibración por medio de fol ou 

sopro. 

Diferencias entre instrumentos unisonoros e bisonoros. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T14  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X6, X19, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 
 

 

 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Analizar os instrumentos que empregan a lingüeta libre metálica como principio sonoro e a súa evolución histórica.   T1, T2, T4,T14 

2. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio básico deste curso. X1,X18, X20,X6,X19,E1,E2 

3. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da sua execución e para progresar 
como intérprete. 

E5,T6,X2,X21,X24,E4 
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4. CONTIDOS 

Obras da literatura básica da familia  dos instrumentos da lingüeta libre metálica, tanto unisonoros como bisonoros. 

 

 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso 

 

 

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadrimestre 

 

 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadrimestre 
 

 

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes na clase Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Presencial/Non 

presencial 

Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadrimestre  

Actividades complementarias Presencial/Non 

presencial 

Esporádica  

 
 

 

 
 

6. AVALIACIÓN 
 

 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua.  

 

O alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  

 

No caso de perda da avaliación continua, o alumno acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que 

figure na programación docente da disciplina.  

 

No caso dos alumnos que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e 

evolución, as destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos de avaliación, ferramentas de 

avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Instrumentos escolares 

GUÍA DOCENTE DE INSTRUMENTOS ESCOLARES 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTOS ESCOLARES 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da Linguaxe Musical 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.      2   Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da técnica dos instrumentos escolares. Aprendizaxe do repertorio para os 

diferentes niveis. Lectura a vista e improvisación. A práctica de conxunto. Construción de 

instrumentos. Instrumentación. Dirección. Metodoloxía no proceso do ensino e 

aprendizaxe. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Dominio da linguaxe musical, harmonía e fundamentos básicos de composición. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada con Composición e Instrumentación aplicada e con 

Conxunto. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T7, T10, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8, X13, X20, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP2, EP3, EP4, EP5, EP8, EP11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Estudar e practicar a técnica básica de dirección. T.7, X.3, X.7, X.8, 

EP.3, EP.4 

2. Estudar e practicar a técnica dos instrumentos musicais escolares (determinados e 

indeterminados). 

T.10, X.2, X.3, X.4, 

X.6, X7, X.8, X.20, 

EP.4, EP.11 

3. Comprender os conceptos básicos do traballo co conxunto instrumental e poñelos en 

práctica. 

 

T.7, T.10, T.17, X.2, 

X.3, X.4, X7, X.8, 

X.13, X.22, EP.2, EP.3, 

EP.4, EP.5,EP.8 

4. Crear no alumno o hábito de escoitar e dirixir simultaneamente. X.1, X.2, X.3, X.4, X7, 

X.8, X.13 EP.2, EP.3, 

EP.4 

5. Traballar a expresividade a través da fisionomía do xesto. T.7, X.3, X.7, X.8,EP.4 

6.Compoñer  pequenas pezas e realizar arranxos para o conxunto instrumental dunha clase de 

Linguaxe Musical e outros contextos educativos. 

 

T.16, T.17, X.1, X.2, 

X.3, X.8, X.13, X.22, 

EP.2, EP.3, EP.5, EP.11 
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7. Aplicar e secuenciar  estes obxectivos ao repertorio dos diferentes niveis e contextos 

educativos. 

TODAS 

8. Fomentar a capacidade de avaliación crítica das propostas didácticas sobre a práctica 

instrumental. 

T7, EP.2 

9. Desenrolar a creatividade e a improvisación elaborando distintas orquestracions e versións a 

partir de una obra musical. 

T16, T17, X.1, X.2, 

X.3, X.13, X.22, EP.3, 

EP.4, EP.5, EP.8 

 
4. CONTIDOS 

1. Coñecemento da música instrumental escolar. 

2. Repertorio instrumental para os diferentes cursos de linguaxe musical. 

3. Técnica dos instrumentos escolares. 

4. Interpretación e improvisación instrumental. 

5. Composición de pezas instrumentais. 

6. Dirección de conxuntos escolares. 

7. Metodoloxía e recursos didácticos no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividade introdutoria Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Clases teórico-prácticas Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Estudo e traballo individual Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria.   

A avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e 

participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno/a perdera a avaliación 

continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que 

substituirase o  

porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no mes de xaneiro.  

A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no 

mes de xullo. Os alumno/as terá que realizar un examen ou ou traballo complementario. 

Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos 

apartados. 
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Guía docente Interpretacións históricas 

GUÍA DOCENTE DE INTERPRETACIÓNS HISTÓRICAS I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INTERPRETACIÓNS HISTÓRICAS I-III 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.     1 1 1   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Consecución de ferramentas, aprendizaxe e práctica dos distintos elementos que forman os criterios 
interpretativos da época renacentista e barroca, estilos e autores/as. Desenvolvemento do espírito crítico 

sobre interpretacións actuais do repertorio da época. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Coñecementos técnico vocais demostrados na proba de acceso, e ampliados nos cuadrimestres anteriores. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa cos contidos de outras disciplinas específicas do itinerario, tales como o 

Canto, o repertorio de oratorio,  e os Idiomas aplicados. Está tamén relacionada de maneira propedéutica 
con contidos da disciplina de Música de cámara, e cos do repertorio de ópera, de ser o caso. 

A disciplina de Interpretacións históricas debe capacitar ao alumno/a para unha interpretación do seu 

repertorio consecuente con criterios interpretativos de cada época. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T4, T5, T9, T13, T14 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X7, X8, X9, X12, X14, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI5, EI7, EI8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer e aplicar criterios teóricos na interpretación de diferentes partituras renacentistas e barrocas. T1, T2, T13, T14, X1, X4,  

X8, X12, X14, X25 
EI2, EI5, EI7, EI8 

Recoñecer diferentes tipos de ornamentos, a súa terminoloxía e correcta interpretación musical. T2, T4,T13, T14, X1, X2,  

X4, X8, X12, X14, X25,EI2 

Aplicar criterios historicistas na interpretación de diversas obras renacentistas e barrocas, amosando a capacidade da 

lectura a primeira vista e improvisación en determinados fragmentos das mesmas. 

T1, T2, T4, T5, T9, T13, T14 

X1, X2, X3, X4, X7, X8, X9, 

X12, X14, X25, EI1, EI2, 
EI3, EI5, EI7, EI8 

Desenvolver unha capacidade interpretativa que lle permita abordar o repertorio correspondente. T1, T2, T4, T5, T9, T13, T14 
X1, X3, X4, X7, X8, 

X9,X12, X14, X25, EI1, EI2, 

EI3,EI5, EI8 

Desenvolver o espírito crítico en relación a interpretacións actuais e/ou historicistas de repertorio vocal. T1, T2, T4, T5, T13, T14 

X1, X4, X8, X9, X12, X14, 

X25, EI2 

Controlar as características da propia voz: extensión, timbre, flexibilidade, cor, e poder utilizalas en todo tipo de 

calidades expresivas. 

T1, T2,T9, T13, X3, X4, X7, 

X8, X9, X25, EI1, EI3, EI5,  
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Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares de cada 

lingua. 

T1, T2, T5, T13, X3, X8, X9,  

X25, EI1, EI3, EI5 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudo e como ferramenta para poder acceder a diferentes tipos de documentación e 
fontes que poidan redundar nun maior coñecemento da obra a interpretar. 

T1, T2, T4, T5, T13, T14 
X1, X4,  X8, X12, X14, X25 

EI2, EI5, EI7, EI8 

 
4. CONTIDOS 

O renacemento 

O barroco 

A linguaxe 

Fonética e prosodia 

Metodoloxía e tempo de estudo. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 
Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e puntualizacións técnicas a priori 

das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 

aplicables no repertorio a estudar. ) 

Presencial Permanente 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á práctica do repertorio, en clase ou na 

casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

ao autor, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Regular 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 
traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a talleres, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa materia). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 
- Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre 

 

- Revisión de probas 

 

Presencial 
 

Non presencial 

 

Esporádica 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Introdución á etnomusicoloxía 

GUÍA DOCENTE DE INTRODUCIÓN Á ETNOMUSICOLOXÍA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INTRODUCIÓN Á ETNOMUSICOLOXÍA 

ESPECIALIDADE Interpretación 
 

Musicoloxía 

ITINERARIO Instrumentos da música popular e 
tradicional de Galicia 

Histórica, Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.  6        Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e análise dos fundamentos e características da etnomusicoloxía. Estudo das principais escolas 

etnomusicolóxicas dende a formación da disciplina ata a actualidade en perspectiva diacrónica: músicas obxecto 
de estudo, métodos de investigación aplicados, concepcións e crítica das diferentes posicións teóricas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2 , T8, T9, T14 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X10, X18, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI5, EI6, EM6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Estudar os fundamentos e características da etnomusicoloxía T1, T2, X23, EI6, EM6 

Coñecer as principais escolas e tendencias etnomusicolóxicas T1, T2, X18, X23, EI6, EM6 

Fomentar a adquisición de ferramentas metodolóxicas para unha aproximación crítica aos problemas das escolas 

etnomusicolóxicas 
T2, T8, X10, X18, EI2, EI5, 
EI6, EM6 

Valorar as fontes etnomusicolóxicas como medio de estudo da materia, creando unha opinión crítica ao respecto 
T2, T8, T9, X10, X23, EI2, 

EI5, EI6, EM6 
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4. CONTIDOS 

Antecedentes da Etnomusicoloxía 

Constitución da Etnomusicoloxía 

Escola de Berlín 

A Etnomusicoloxía en EEUU 

Estudos europeos 

A Etnomusicoloxía entre 1950 e 1980 

Novas perspectivas de estudo 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Todo o cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información Non presencial Todo o cuadrimestre 

Realización de traballos Non presencial Todo o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádicamente 

Actividades específicas de avaliación Presencial Esporádicamente 

 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Introdución á investigación 

GUÍA DOCENTE DE INTRODUCIÓN Á INVESTIGACIÓN 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INTRODUCCIÓN Á INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIDADE Composición  
Dirección 

Interpretación  

Musicoloxía 
Pedagoxía 

Produción e xestión 

ITINERARIO --- 
--- 

Todos 

Etnomusicoloxía, Histórica 
Xeral e da linguaxe musical 

--- 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2 h. 

ECTS/CUAD.       3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Fundamentos de heurística relativos á busca, definición e localización das fontes da música. Técnicas específicas 
de estudo e de hermenéutica. Manexo de recursos bibliográficos, ferramentas de consulta e fontes diversas 

(literarias, musicais, iconográficas, de tradición oral, sonoras, etc.). 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Un axeitado nivel de comprensión lectora e expresión oral e escrita.  

Un axeitado nivel de coñecementos sobre Xeografía e Historia, Historia da Arte e Historia da Música. 

Un mínimo nivel de comprensión lectora en lingua inglesa. 

Un axeitado nivel no emprego dun procesador de texto. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A trama que conforman os contidos das disciplinas de formación básica constitúen esa base imprescindible que 

permite acadar unha comprensión completa do feito musical tanto no ámbito interpretativo, como no 
compositivo e no pedagóxico. No caso concreto de Introdución á investigación, existe unha relación obvia co 

TFE. A aprendizaxe acadada en disciplinas coma Organoloxía, Música e culturas, Análise e outras materias 

teóricas de cada especialidade marcará a capacidade investigadora do alumnado. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T8, T14  

 

COMPETENCIAS XERAIS: 
X10, X13, X18, X25, X26  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
EC7, EC10 , EI6, EM5, EM6, EP10 

 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Introducir ao alumnado no campo da investigación musical. 

 

T1, T4, T3, T14, X13, X25, 

X26, EC7, EM6 

Ter a capacidade de elixir un tema orixinal e significativo. 
T3, X26, EC7, EM6, EP10. 

 

Ter a capacidade de planificar e organizar de forma eficiente o traballo.  T1, T3, EC7, EM6, EP10. 

Coñecer, localizar e manexar as principais fontes musicais. 
 

T1, T2, T14, X18, EM5, 
EP10 
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Coñecer os diferentes tipos de fontes para a investigación musicolóxica e traballar adecuadamente con elas 
. T1, T2, EC7, EM5, EM6, 

EP10. 

Utilizar os recursos bibliográficos e as ferramentas de consulta. 

 
T1, T2, T14, X10, EP10 

Coñecer e empregar adecuadamente diferentes recursos de pescuda de fontes . T2, T4, EC7, EM6, EP10. 

Saber escoller e aplicar a metodoloxía axeitada para cada caso. T1, T2, T3, T4, X13, X25, 
X26, EC7, EM6, EP10. 

Coñecer as principais normas de redacción dun traballo. 
T1, T4, T8, X18, EC10, 

EI6, EP10 

Coñecer e elaborar diferentes tipos de escrito académico, co fin de transmitir axeitadamente o froito do traballo 

realizado.  
T8, X10, X18, EC10, EI6. 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Planificación do proxecto de investigación 1.1. Que é a investigación? .Diferentes modelos de investigación. 1.2. Selección do tema. 1.3. Hipótesis e 

obxectivos. 1.4. Esquema do proxecto. 1.5. Pautas éticas e protocolos. 

2.1. Tipos de fontes. 2.2. Búsqueda e xestión da información 

3. A redacción do traballo de investigación. 3.1. Criterios gráficos: nomes, abreviaturas, siglas, números, signos de puntuación. 3.2. Normas 

para citar  as fontes: xerais e específicas. 3.3. Redacción das conclusións. 
 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Todo o cuadrimestre 

Lectura guiada de fontes Presencial Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información Non presencial Todo o cuadrimestre 

Realización de traballos Non presencial Todo o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádicamente 

Repaso individual Non presencial Esporádicamente 

Actividades específicas de avaliación Presencial Esporádicamente 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na programacións da disciplina. 
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Guía docente Investigación educativa 

GUÍA DOCENTE DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

ESPECIALIDADE Pedagoxía  ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Paradigmas de investigación en educación. Proceso xeral: deseño e desenvolvemento da investigación. 

Problemas, fontes e hipóteses. Análise, interpretación e informe. Investigación cuantitativa: experimental, 

correlacional e descritiva. Investigación cualitativa: etnografía, estudo de casos. Investigación-acción. 

Estatística. Análise de datos. Deseño dunha investigación 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T8, T12, T14, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X10, X13, X18, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP7, EP10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Describir as principais caracteristicas do coñecemento científico en educación. 
T2, T8, T14, X18, X25, 
EP10 

Adquirir o coñecemento e o dominio da terminoloxía básica en educación T2, T8, T14, T15, X18, X25, 

Coñecer e valorar os diferentes paradigmas e métodos de investigación en educación 
T1, T2, T8, T14, X24, X25, 
EP10 

Formular un problema de investigación, así como as hipótesis que del pudieran derivarse T2, T3, T14, T15, X24, EP10 

Identificar o enfoque de investigación axeitado para a resolución de diversos problemas pedagóxicos 
T1, T2, T3, T8, T12, T14, 
T15, X13, X25, EP7, EP10 

Analizar as analoxías e diferenzas existentes entre os dixferentes enfoques de investigación 
T1, T2, T3, T8, T12, T14, 

T15, X13, X25, EP7, EP10 

Planificar un proceso de investigación de carácter descritivo enumerando as principais fases de desenvolvemento deste 
T1, T2, T3, T8, T12, T14, 
T15, X10, X13, X18, X24, 

X25, EP7, EP10 
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4. CONTIDOS 

Fundamentos da investigación educativa 

O proceso da investigación 

A investigación cuantitativa: experimental, correlacional e descritiva 

A investigación cualitativa: a etnografía e estudo de casos 

A investigación-Acción 

O deseño dunha investigación 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición maxistrtal Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Práctica individual Non presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica colectiva Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías (individuais e de grupo) Non presencial na clase, 
tempo especial de titoría 

Ao longo do cuadrimestre 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial e non 

presencial 

 
Durante o cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na programación da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Italiano aplicado 

GUÍA DOCENTE DE ITALIANO APLICADO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de Outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ITALIANO APLICADO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria Específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  1,5 1,5       Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo da lingua italiana e permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras en lingua 

estranxeira, e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira 
utilizada na música clásica e romántica. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para o segundo cuadrimestre, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Tanto o Italiano como o resto dos Idiomas presentes nos estudos da titulación están obviamente, en relación 

íntima e directa coas disciplinas que versan sobre todo o repertorio lírico (Repertorio Lied, Oratorio, Ópera, 

etc). 
A disciplina Italiano Aplicado debe capacitar ao alumnado para coñecer, comprender e utilizar 

axeitadamente a lingua italiana nos textos do repertorio, sendo quen de comunicar as ideas poético-musicais 

co mellor sentido prosódico e expresivo, así como unha correcta articulación e dicción. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T4, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X11, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI5, EI6 

 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Pronunciar perfectamente os textos cantados en italiano. T2, T6, T13, X8, X11, X24, 

X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer os aspectos prosódicos, fonolóxicos e fonéticos propios da lingua italiana. T1, T2, T6, T13, X8, X11, 

X24, X25, EI1, EI2, EI5. 

Coñecer a música vocal en lingua italiana e poder comprender o sentido expresivo dos seus textos, a través da análise 
dos seus textos poéticos e dramáticos. 

T1, T2, T4, T6, T13, X8, 
X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Profundar nos coñecementos gramaticais que permitan comprender a estrutura do idioma. T1, T2, T4, T6, T13, X8, 

X11, X24, X25, EI2, EI6. 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares da lingua 

italiana. 

T1, T2, T6, T13, X8, X11, 

X24, X25, EI1, EI2, EI5. 
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Guía docente Italiano aplicado 

 

 
4. CONTIDOS 

Fonoloxía e prosodia do Italiano. Transcrición fonética segundo A.P.I.  

Articulación e Dicción do Italiano. Lectura fluída. 

Comprensión dos textos poéticos, sacros e teatrais do repertorio no idioma italiano. 

Coñecemento do repertorio italiano. 

Metodoloxía de traballo autónomo. Prácticas individuais de transcrición e lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Prácticas (Exposición teórico-práctica, para introducir os aspectos teóricos e prácticos aplicables no 

repertorio a estudar)  
Presencial Permanente 

Traballo Persoal (Tempo de estudo individual do alumno) Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Audicións (Interpretación en audición pública do repertorio traballado durante as clases) Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-IV (ACORDEÓN-PIANO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIOS ACORDEÓN, PIANO 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASE (Colectiva) 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS AUDITIVOS E 

INSTRUMENTAIS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 H 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 - - - - Observacións: -- 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos 
necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical. Práctica da transposición de 

textos musicais a diferentes tonalidades.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os mínimos esixibles para a proba de acceso, e correspondentes ó nivel de grao profesional. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Está directamente relacionada coas disciplinas instrumentais como Orquestra, Repertorio orquestral e  

Instrumento. Transversalmente vinculada  ás disciplinas de Análise e Armonía e Contrapunto, ferramentas  
fundamentais para a comprensión e asimilación dos fragmentos a traballar.  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Crear un hábito  para que o alumno se familiarice na lectura e  transporte a primeira vista, tanto de xeito individual 
como en grupo. 

 

T1, T3, T6, T13, T15 

 X1, X2, X3, X13, X21, X24  

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Recoñecer a estructura harmónica e motívica de obras ou fragmentos, así como a disposición formal, para 
determinar os aspectos esenciais das mesmas, como medio indispensable para unha lectura comprensiva que 

favoreza a repentización.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Valorar a importancia dunha análise comprensiva previa á interpretación, sobre os elementos constitutivos e 
dificultades técnicas do fragmento ou obra para ler ou transportar.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Comprender a importancia e posibles aplicacións na vida profesional da lectura a vista e o transporte.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  
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Desenvolver os reflexos necesarios para mellorar a capacidade de resposta ante posibles eventualidades que poidan 

xurdir na interpretación, sen parar o discurso musical.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

 EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Desenvolver a habilidade de repentizar obras de dificultade progresiva, que permita perfeccionar a capacidade de 

automatismo e a velocidade de lectura, respetando na medida do posible o estilo, indicacións dinámicas, de tempo, 

etc. 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Coñecer  a mecánica tradicional do transporte, e comprender o funcionamento dos instrumentos transpositores. 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Aplicar correctamente a mecánica do transporte sobre obras ou fragmentos, desenrolando axilidade na execución do 

mesmo, a calquera  intervalo reflectido no apartado de contidos.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24  

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

 

 
4. CONTIDOS 

Lectura a 1ª vista individualmente e en grupo, atendendo ás variantes estilísticas das obras a traballar 

Variacións e/ou improvisacións sobre as obras ou fragmentos traballados 

 Recoñecemento dos elementos constitutivos dunha obra ou fragmento musical. Análise para unha lectura comprensiva. 

Teoría e práctica do transporte  a todos os intervalos X, M e m 

Instrumentos transpositores 

Transporte de estruturas harmónicas 
 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse ás características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o 

dinamismo, e fomentando a motivación. O fin último é lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do 

criterio artístico. Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa práctica cotiá 
dos alumnos. 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas: explicación/repaso da teoría do transporte. Pautas básicas  para afrontar a 

práctica do transporte e da lectura a primeira vista.  

Presencial Primeira clase do primeiro 

cuadrimestre, e esporádicamente 
ó longo de cada un deles 

Práctica de aula, individual e colectiva: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo 

e uniforme dos contidos da disciplina,  con apoio do docente a nivel expositivo e 
interpretativo. 

Presencial  Permanente 

Actividades de traballo autónomo: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas 
achegadas polo docente na aula. 

Non presencial  Permanente 

Proba práctica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial  Ao final do cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. 
O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a 

alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina. 

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia ás clases, o seu aproveitamento e evolución,  as destrezas 
acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario. 

Deberanse consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación, competencias avaliadas  e ponderación   nas programacións dos diferentes 
cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Lectura a primeira vista e transposición (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Clave) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual/Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Práctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos 

necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical. Practica da transposición de 
textos musicais a diferentes tonalidades. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os mínimos esixibles para a proba de acceso, e correspondentes ó nivel de grao profesional. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Está directamente relacionada coas disciplinas instrumentais como Orquestra, Repertorio orquestral e 

Instrumento. Transversalmente vinculada as disciplinas de Análise e Armonía e Contrapunto, ferramentas 

fundamentais para a comprensión e asimilación dos fragmentos a traballar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Crear un hábito para que o alumno se familiarice na lectura e transporte a primeira vista, tanto de xeito individual 

como en grupo. 

T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Recoñecer a estrutura harmónica e motívica de obras ou fragmentos, así como a disposición formal, para 
determinar os aspectos esenciais das mesmas, como medio indispensable para unha lectura comprensiva que 

favoreza a repentización. 

T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Valorar a importancia dunha análise comprensiva previa a interpretación, sobre os elementos constitutivos e 

dificultades técnicas do fragmento ou obra para ler ou transportar. 

T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Comprender a importancia e posibles aplicacións na vida profesional da lectura a vista e o transporte. T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Desenvolver os reflexos necesarios para mellorar a capacidade de resposta ante posibles eventualidades que poidan 

xurdir na interpretación, sen parar o discurso musical. 

T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 
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E12, E14, E15, E17, E19 

Desenvolver a habilidade de repentizar obras de dificultade progresiva, que permita perfeccionar a capacidade de 

automatismo e a velocidade de lectura, respetando na medida do posible o estilo, indicacións dinámicas, de tempo, etc. 

T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

E12, E14, E15, E17, E19 

Coñecer a mecánica tradicional do transporte, e comprender o funcionamento dos instrumentos transpositores. T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Aplicar correctamente a mecánica do transporte sobre obras ou fragmentos, desenrolando axilidade na execución do 
mesmo, a calquera intervalo reflectido no apartado de contidos. 

T1, T3, T6, T13, T15, X1, 

X2, X3, X13, X21, X24, EI1, 

EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

 
4. CONTIDOS 

Lectura a vista individualmente e en grupo, atendendo ás variantes estilísticas das obras a traballar 

Variacións e/ou improvisacións sobre as obras ou fragmentos traballados 

Recoñecemento dos elementos constitutivos dunha obra ou fragmento musical. Análise para unha lectura comprensiva 

Teoría e práctica do transporte a todos os intervalos X, M e m 

Instrumentos transpositores 

Transporte de estruturas harmónicas 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse ás características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o dinamismo, 

e fomentando a motivación. O fin último é lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do criterio artístico. 
Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa práctica cotiá dos alumnos. 

Clases teóricas: explicación/repaso da teoría do transporte. Pautas básicas para afrontar a práctica 
do transporte e da lectura a primeira vista. 

Presencial 1ª clase docuadrimestre I, 
e esporádicamente ao 

longo de cada un deles 

Práctica de aula, individual e colectiva: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e 
uniforme dos contidos da disciplina, con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente 

Actividades de traballo autónomo: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas 
achegadas polo docente na aula. 

Non presencial Permanente 

Proba práctica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. 

O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a 
alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina. 

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia ás clases, o seu aproveitamento e evolución, as destrezas 

acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario.  
Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación, competencias avaliadas e ponderación nas programacións dos diferentes 

cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-IV (GUITARRA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO GUITARRA 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASE (Colectiva) 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS AUDITIVOS E 

INSTRUMENTAIS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 H 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 - - - - Observacións: -- 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento da capacidade de lectura a primeira vista con guitarra nas diferentes posicións e ámbitos do 
mastro. Transposición na guitarra. Desenvolvemento da comprensión dos elementos e procedementos 

construtivos (estruturas harmónicas básicas, procesos formais, etc.) a través dun repertorio axeitado.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os mínimos esixibles para a proba de acceso, e correspondentes ó nivel de grao profesional. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Está directamente relacionada coas disciplinas instrumentais como Orquestra, Repertorio orquestral e  

Instrumento. Transversalmente vinculada  ás disciplinas de Análise e Armonía e Contrapunto, ferramentas  
fundamentais para a comprensión e asimilación dos fragmentos a traballar.  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T7, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Crear un hábito  para que o alumno se familiarice na lectura e  transporte a primeira vista, tanto de 

xeito individual como en grupo. 

 

T1, T3, T6, T7, T13 

X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 
EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Recoñecer a estructura harmónica e motívica de obras ou fragmentos, así como a disposición formal, 
para determinar os aspectos esenciais das mesmas, como medio indispensable para unha lectura 

comprensiva que favoreza a repentización.  

 

T1, T3, T6, T7, T13 
X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Valorar a importancia dunha análise comprensiva previa á interpretación, sobre os elementos 
constitutivos e dificultades técnicas do fragmento ou obra para ler ou transportar.  

 

T1, T3, T6, T7, T13 
X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Comprender a importancia e posibles aplicacións na vida profesional da lectura a vista e o transporte.  

 

T1, T3, T6, T7, T13 

X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Desenvolver os reflexos necesarios para mellorar a capacidade de resposta ante posibles 
eventualidades que poidan xurdir na interpretación, sen parar o discurso musical.  

 

T1, T3, T6, T7, T13 
X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Desenvolver a habilidade de repentizar obras de dificultade progresiva, que permita perfeccionar a T1, T3, T6, T7, T13 



                                                          . 

 

capacidade de automatismo e a velocidade de lectura, respetando na medida do posible o estilo, 

indicacións dinámicas, de tempo, etc. 

X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Coñecer  a mecánica tradicional do transporte, e comprender o funcionamento dos instrumentos 

transpositores. 

T1, T3, T6, T7, T13 
X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

Aplicar correctamente a mecánica do transporte sobre obras ou fragmentos, desenrolando axilidade na 

execución do mesmo, a calquera  intervalo reflectido no apartado de contidos.  

 

T1, T3, T6, T7, T13 

X2, X3, X6, X7, X8, X13, X19, X22, X24 

EI2, EI3, EI4, EI7, EI9  

 

 

 
4. CONTIDOS 

Lectura a 1ª vista individualmente e en grupo, atendendo ás variantes estilísticas das obras a traballar 

Variacións e/ou improvisacións sobre as obras ou fragmentos traballados 

 Recoñecemento dos elementos constitutivos dunha obra ou fragmento musical. Análise para unha lectura comprensiva. 

Teoría e práctica do transporte  a todos os intervalos X, M e m 

Instrumentos transpositores 

Transporte de estruturas harmónicas 
 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse ás características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o 

dinamismo, e fomentando a motivación. O fin último é lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do 

criterio artístico. Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa práctica cotiá 
dos alumnos. 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas: explicación/repaso da teoría do transporte. Pautas básicas  para afrontar a 

práctica do transporte e da lectura a primeira vista.  

Presencial Primeira clase do primeiro 

cuadrimestre, e esporádicamente 
ó longo de cada un deles 

Práctica de aula, individual e colectiva: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo 

e uniforme dos contidos da disciplina,  con apoio do docente a nivel expositivo e 
interpretativo. 

Presencial  Permanente 

Actividades de traballo autónomo: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas 
achegadas polo docente na aula. 

Non presencial  Permanente 

Proba práctica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial  Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. 
O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a 

alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina. 
No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia ás clases, o seu aproveitamento e evolución,  as destrezas 

acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario. 

Deberanse consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación, competencias avaliadas  e ponderación   nas programacións dos diferentes 
cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: LECTURA A PRIMEIRA VISTA E TRANSPOSICIÓN I-II 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIOS CORDA FRETADA, MÚSICA 
ANTIGA (ICPRB), PERCUSIÓN, 

VENTO MADEIRA, VENTO 

METAL 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASE (Colectiva) 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS AUDITIVOS E 

INSTRUMENTAIS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 H 

ECTS/CUAD.  - - - - 1,5 1,5 - - Observacións: -- 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da lectura a primeira vista. Desenvolvemento dos aspectos técnicos, da axilidade e automatismos 

necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto musical. Práctica da transposición de 
textos musicais a diferentes tonalidades.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os mínimos esixibles para a proba de acceso, e correspondentes ó nivel de grao profesional. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Está directamente relacionada coas disciplinas instrumentais como Orquestra, Repertorio orquestral e  

Instrumento. Transversalmente vinculada  ás disciplinas de Análise e Armonía e Contrapunto, ferramentas  

fundamentais para a comprensión e asimilación dos fragmentos a traballar.  

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Crear un hábito  para que o alumno se familiarice na lectura e  transporte a primeira vista, tanto de xeito individual como en 

grupo. 

 

T1, T3, T6, T13, T15 

 X1, X2, X3, X13, X21, X24  

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Recoñecer a estrutura harmónica e motívica de obras ou fragmentos, así como a disposición formal, para determinar os 

aspectos esenciais das mesmas, como medio indispensable para unha lectura comprensiva que favoreza a repentización.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Valorar a importancia dunha análise comprensiva previa á interpretación, sobre os elementos constitutivos e dificultades 

técnicas do fragmento ou obra para ler ou transportar.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  
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Comprender a importancia e posibles aplicacións na vida profesional da lectura a vista e o transporte.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Desenvolver os reflexos necesarios para mellorar a capacidade de resposta ante posibles eventualidades que poidan 

xurdir na interpretación, sen parar o discurso musical.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

 EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

 

Desenvolver a habilidade de repentizar obras de dificultade progresiva, que permita perfeccionar a capacidade de 

automatismo e a velocidade de lectura, respectando na medida do posible o estilo, indicacións dinámicas, de tempo, etc. 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

Coñecer  a mecánica tradicional do transporte, e comprender o funcionamento dos instrumentos transpositores. 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24 

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9 

Aplicar correctamente a mecánica do transporte sobre obras ou fragmentos, desenrolando axilidade na execución do 

mesmo, a calquera  intervalo reflectido no apartado de contidos.  

 

T1, T3, T6, T13, T15  

X1, X2, X3, X13, X21, X24  

EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI9  

 

 
4. CONTIDOS 

Lectura a 1ª vista individualmente e en grupo, atendendo ás variantes estilísticas das obras a traballar 

Variacións e/ou improvisacións sobre as obras ou fragmentos traballados 

 Recoñecemento dos elementos constitutivos dunha obra ou fragmento musical. Análise para unha lectura comprensiva. 

Teoría e práctica do transporte  a todos os intervalos X, M e m 

Instrumentos transpositores 

Transporte de estruturas harmónicas 
 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse ás características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o 

dinamismo, e fomentando a motivación. O fin último é lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do 
criterio artístico. Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa práctica cotiá 

dos alumnos. 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas: explicación/repaso da teoría do transporte. Pautas básicas  para afrontar a 
práctica do transporte e da lectura a primeira vista.  

Presencial Primeira clase do primeiro 
cuadrimestre, e esporádicamente 

ó longo de cada un deles 

Práctica de aula, individual e colectiva: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo 
e uniforme dos contidos da disciplina,  con apoio do docente a nivel expositivo e 

interpretativo. 

Presencial  Permanente 

Actividades de traballo autónomo: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas 

achegadas polo docente na aula. 

Non presencial  Permanente 

Proba práctica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial  Ao final do cuadrimestre 
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6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. 
O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a 

alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina. 

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia ás clases, o seu aproveitamento e evolución,  as destrezas 
acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario. 

Deberanse consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación, competencias avaliadas  e ponderación   nas programacións dos 

diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica 

GUÍA DOCENTE DE METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN ETNOMUSICOLÓXICA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN ETNOMUSICOLÓXICA I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación 

 

Musicoloxía 

ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.        3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Aproximación ás diferentes liñas de investigación na etnomusicoloxía contemporánea, coñecendo os recursos 

metodolóxicos e concepcións en torno a música no seu contexto antropolóxico e social. Iniciación nas técnicas 
de investigación propias do campo etnomusicolóxico, para a elaboración de proxectos de investigación, 

desenvolvendo técnicas de redacción e presentación de traballos de investigación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T8, T14 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X5, X10, X11, X12, X23, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI6, EM5, EM6  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer a tradición das investigacións en Etnomusicoloxía, particularmente na investigación mais recente Todas 

Coñecer os procedementos, métodos e técnicas propios da investigación etnomusicolóxica Todas 

Desenvolver a capacidade de realizar lecturas críticas das investigacións abordadas Todas 

Ser quen de aplicar as convencións da investigación en ciencias sociais ao campo específico da investigación 

etnomusicolóxica 
Todas 

Desenvolver as técnicas de investigación propias da Etnomusicoloxía Todas 

Elaborar un traballo orixinal dentro do campo disciplinar Todas 
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Guía docente Metodoloxía da investigación etnomusicolóxica 

4. CONTIDOS 

Definición da investigación  
Obxecto, alcance, recursos 

O deseño do proxecto 

Fases, execución. Ordenación de materiais, catalogación, documentación e arquivística 

Organización e presentación dos materiais 

Métodos e paradigmas 

Definición do obxecto de investigación 

Alcance e recursos 

O deseño do proxecto aplicado 

Fases e execución. Ordenación de materiais, catalogación, documentación e arquivística. Análise e interpretación dos materiais 

Presentación do proxecto 

Realización da redacción e presentación 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 



. 

Guía docente Metodoloxía da Investigación Histórica 

GUÍA DOCENTE DE METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA I-II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica  

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2 

ECTS/CUAD.         3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Aproximación ás diferentes liñas de investigación histórica, coñecendo os recursos metodolóxicos e 
concepcións arredor da música no seu contexto. Iniciación nas técnicas de investigación histórica para 

a elaboración de proxectos de investigación, desenvolvendo os recursos de redacción propios para a 

presentación de traballos de investigación profesionais. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T8, T14 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X5, X10, X11, X12, X23, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM5, EM6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

- Coñecer a evolución do ensino musical desde a Antigüidade á Actualidade. 
 

T1, T2, T3, T4, T8, T14 

X3, X5, X10, X11, X12, 

X23, X25, EM5, EM6 

- Familiarizarse coas fontes documentais do ensino musical. 

T1, T2, T3, T4, T8, T14 

X3, X5, X10, X11, X12, 

X23, X25, EM5, EM6 

- Afondar nos aspectos fundamentais da Educación Musical. 

T1, T2, T3, T4, T8, T14 

X3, X5, X10, X11, X12, 

X23, X25, EM5, EM6 

- Coñecer principios psicopedagóxicos da Educación Musical. 

T1, T2, T3, T4, T8, T14 

X3, X5, X10, X11, X12, 
X23, X25, EM5, EM6 

- Analizar as principais metodoloxías musicais: “os métodos activos do ensino 

musical”. 

T1, T2, T3, T4, T8, T14 

X3, X5, X10, X11, X12, 
X23, X25, EM5, EM6  

- Coñecer as novas orientacións para lle ensino musical. 
X3, X5, X10, X11, X12, 

X23, X25 



. 

Guía docente Metodoloxía da Investigación Histórica 

 

 
4. CONTIDOS 

Características xerais das diferentes correntes do ensino musical nas diferentes épocas 

Estudo das Fontes documentais no ensino musical. Principais fontes documentais. 

Aspectos xerais da Educación musical 

Estudo das principais metodoloxías da Educación musical 

Estudo das novas correntes e orientacións 

 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presencial Todo o cuadrimestre 

Avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

Realización de tarefas Non Presencial Esporadicamente 

Traballo persoal Non Presencial Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  
 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Metodoloxías para a análise musical 

GUÍA DOCENTE DE METODOLOXÍAS PARA A ANÁLISE MUSICAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: METODOLOXÍAS PARA A ANÁLISE MUSICAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica. 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.   6       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento das metodoloxías analíticas e a súa aplicación práctica como ferramenta que permite o 
achegamento dende diferentes perspectivas á obra musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T 1, 2, 4, 8 

COMPETENCIAS XERAIS: X 3, 5, 10, 13, 14, 18, 25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer, analizar e aplicar os principios e procedementos fundamentais das metodoloxías da análise musical. T 2, X 13, X25, EM1, EM5 

Estudar, manexar e aplicar de forma axeitada os conceptos, técnicas e protocolos analíticos relacionados coas 

metodoloxías da análise musical. 

T 1, T4, T8, X5, X18, EM3, 

EM6 

Recoñecer os elementos compositivos máis relevantes para a realización da análise do repertorio das músicas de 

tradición oral. 

T 8, X3, EM1, EM2, EM3, 

EM5, EM7 

Utilizar, de forma autónoma e con sentido crítico, os diferentes medios ó seu alcance para ampliar e completa-la súa 
formación, relacionando os seus coñecementos musicais con datos de outra índole (técnicos, científicos, 

sociais,históricos...), adquiridos de forma autónoma (lecturas, investigacións...), noutras materias, ou ben a través da 

súa experiencia cotiá. 

T1, T2, T8, X3, X5, X25, 

EM1, EM3 

Comprender a importancia e apreciar o valor das manifestacións musicais de tradición oral entendendo a súa enorme 

diversidade e amplitude. 
T2, EM1 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Concepto e obxecto da análise musical: 1.1 O concepto da análise musical - 1.2 Principais correntes historiográficas - 1.3. Metodoloxías da análise 
musical 
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2. Relación da música co seu contexto: 2.1 Estudo da forma musical. - 2.2 A representación harmónica. - 2.3 A sintaxe musical. 

3. Análise dos diferentes elementos en acción: 3.1 O ritmo - 3.2 A melodía - 3.3 A armonía (o cifrado) - 3.4 A organoloxía - 3.5 A textura 

4. A forma: 4.1 Diferentes formas segundo os estilos. 

5. Exposición e debate dos traballos 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE MÚSICA DE CÁMARA I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLOS DECRETOS 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E 

POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: MÚSICA DE CÁMARA I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón, arpa, clave (música antiga), corda 

fretada, guitarra, percusión, piano, vento 
madeira, vento metal, viola de gamba (música 

antiga) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións. Coñecemento do repertorio de cámara 

do seu propio ámbito e práctica interpretativa en formacións diversas. Desenvolvemento de hábitos e técnicas 
de ensaio. Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. 

Práctica de lectura a primeira vista. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Trátase dun afondamento nos aspectos tratados no grao profesional na disciplina de Música de Cámara. É 

responsabilidade do alumno que non cursara dito grao o achegamento a unha preparación básica. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A través da práctica interpretativa da música de cámara conséguese integrar e poñer en práctica aspectos 
musicais e teóricos presentes nos estudos de música superiores, colaborando ao desenvolvemento da 

capacidade analítica, do coñecemento do repertorio do propio instrumento e da evolución estilística dos 

diferentes períodos da historia da música. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T7, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X10, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI3, EI6, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Obter un dominio suficiente das destrezas específicas requiridas para formar parte dun grupo de cámara: 

responsabilidade, iniciativa, participación en clase así como organización e realización de ensaios fóra do horario 

lectivo. 

T1, T3, T6, T7, T13,  X7, 
X8, X10, X21,  EI2, EI3, EI6 

Coñecer o repertorio camerístico base de cada familia instrumental, situando cada obra musical que se 

traballe dentro dun contexto histórico e estilístico. 
T3, T7, T13,  X8, EI6 

Traballar no contexto da partitura xeral e non só na parte individual, desenvolvendo a capacidade de 
controlar, non só a propia función, senón o resultado do conxunto en agrupacións. 

T1, T7, T13, X7, X8, X10, 
X21, EI2, EI3, EI6 

Dominar a interpretación dun repertorio escolleito, mostrando as habilidades necesarias para facer unha 
lectura fiel a todas as indicacións da partitura: tempo, fraseo, estilo musical, etc. 

T1, T3, T6, T7, T13, X2, X7, 
X8, X21, EI2, EI3 

Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista na práctica de conxunto. T13, X2, X7, EI3, EI9 

Mostrar unha boa disposición para auto-avaliarse. T6, T7, T10, T13, X10, EI6 

Participar nos concertos e outras actividades públicas do centro. T13, EI3, EI10 
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4. CONTIDOS 

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións e repertorios. 

Coñecemento do repertorio de conxunto da propia especialidade e práctica interpretativa en formacións diversas. 

Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. 

Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. 

Práctica de lectura a primeira vista. 

Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial 
ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral presencial esporádica 

Exposición práctico-teórica presencial esporádica 

Práctica individual non presencial permanente 

Práctica colectiva 
presencial e non 

presencial 
permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

Pescuda de información non presencial esporádica 

Exposición e debate de traballos presencial esporádica 

Actividades complementarias presencial permanente 

Titorías non presencial esporádica 

Actividades de avaliación presencial ao final do cuadrimestre 

 

6. AVALIACIÓN 

Dadas as características desta disciplina, a avaliación é continua e integradora. Así, o traballo individual e o conxunto da disciplina implica un 

seguimento continuado, evitando que a superación da disciplina estea condicionada a unha única proba final. 

É fundamental considerar o cumprimento dos obxectivos do curso, mediante a observación da madurez na aprendizaxe dos contidos teóricos e 

prácticos da disciplina, neste caso adaptados aos diferentes niveis de referencia dos alumnos. Ademais valoraranse a actitude na aula e no traballo 

diario. 

Valoraranse as destrezas alcanzadas, o nivel de comprensión, o nivel musical, á vez que a produción creativa. 

O alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, ordinaria e extraordinaria. 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Música de cámara (Canto) 

GUÍA DOCENTE DE MÚSICA DE CÁMARA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO). 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: MÚSICA DE CÁMARA I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da interpretación musical en diferentes formacións camerísticas con voz. Desenvolvemento de hábitos e 

técnicas de ensaio. E de capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e a integración no 

conxunto vocal e/ou instrumental así como a cooperación no establecemento de criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Trátase dun afondamento de aspectos tratados no grao profesional relacionados coa Música de Cámara. É 

responsabilidade do alumno que non cursara dito grao o achegamento a unha preparación básica. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A través da práctica interpretativa da música de cámara conséguese integrar e poñer en práctica aspectos 

musicais e teóricos presentes nos estudos de música superiores, colaborando ao desenvolvemento da capacidade 
analítica, do coñecemento do repertorio do propio instrumento e da evolución estilística dos diferentes períodos 

da historia da música. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T7, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X10, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI3, EI6, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro. 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Obter un dominio suficiente das destrezas específicas requiridas para formar parte dun grupo de cámara: 
responsabilidade, iniciativa, participación en clase así como organización e realización de ensaios fóra do horario 

lectivo. 

T1, T3, T6, T7, T13, X7, X8, 

X10, X21, EI2, EI3, EI6 

Coñecer o repertorio camerístico base de cada familia instrumental, situando cada obra musical que se 
traballe dentro dun contexto histórico e estilístico. 

T3, T7, T13, X8, EI6 

Traballar no contexto da partitura xeral e non só na parte individual, desenvolvendo a capacidade de 

controlar, non só a propia función, senón o resultado do conxunto en agrupacións. 

T1, T7, T13, X7, X8, X10, 

X21, EI2, EI3, EI6 

Dominar a interpretación dun repertorio escolleito, mostrando as habilidades necesarias para facer unha 

lectura fiel a todas as indicacións da partitura: tempo, fraseo, estilo musical, etc. 

T1, T3, T6, T7, T13, X2, X7, 

X8, X21, EI2, EI3 

Desenvolver a capacidade da lectura a primeira vista na práctica de conxunto. T13, X2, X7, EI3, EI9 

Mostrar unha boa disposición para auto-avaliarse. T6, T7, T10, T13, X10, EI6 

Participar nos concertos e outras actividades públicas do centro. T13, EI3, EI10,  
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4. CONTIDOS 

Práctica da interpretación musical en grupo e en diferentes formacións e repertorios. 

Coñecemento do repertorio de conxunto da propia especialidade e práctica interpretativa en formacións diversas. 

Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio. 

Cooperación no establecemento de criterios interpretativos, compenetración e traballo colectivo. 

Práctica de lectura a primeira vista. 

Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial 
ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral presencial esporádica 

Exposición práctico-teórica presencial esporádica 

Práctica individual non presencial permanente 

Práctica colectiva 
presencial e non 

presencial 
permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

Pescuda de información non presencial esporádica 

Exposición e debate de traballos presencial esporádica 

Actividades complementarias presencial permanente 

Titorías non presencial esporádica 

Actividades de avaliación presencial ao final do cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

Dadas as características desta disciplina, a avaliación é continua e integradora. Así, o traballo individual e o conxunto da disciplina implica un 

seguimento continuado, evitando que a superación da disciplina estea condicionada a unha única proba final. 

 

É fundamental considerar o cumprimento dos obxectivos do curso, mediante a observación da madurez na aprendizaxe dos contidos teóricos e 

prácticos da disciplina, neste caso adaptados aos diferentes niveis de referencia dos alumnos. Ademais valoraranse a actitude na aula e no traballo 
diario. 

 

Valoraranse as destrezas alcanzadas, o nivel de comprensión, o nivel musical, á vez que a produción creativa. 

 

O alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, ordinaria e extraordinaria. 

 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Música e culturas 

GUÍA DOCENTE DE MÚSICA E CULTURAS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: MÚSICA E CULTURAS 

ESPECIALIDADE Composición 
Dirección 

Interpretación 

Musicoloxía 
Pedagoxía 

Produción e xestión 

ITINERARIO --- 
--- 

Todos 

Etnomusicoloxía, Histórica 
Xeral e da linguaxe musical 

--- 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h.  

ECTS/CUAD.      3    Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Introdución ao estudo cultural da música: conceptos, fontes e metodoloxía. Coñecemento e estudo comparativo 
das características musicais das diferentes culturas. A música de tradición oral e músicas popula 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Un axeitado nivel de comprensión lectora e expresión oral e escrita, así como de coñecementos sobre Xeografía 
e Historia, Historia da Arte e Historia da Música. 

Un mínimo nivel de comprensión lectora en lingua inglesa. 

Un uso básico dun procesador de texto 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A trama que conforman os contidos das disciplinas de formación básica constitúen esa base imprescindible que 
permite acadar unha comprensión completa do feito musical tanto no ámbito interpretativo, como no 

compositivo e no pedagóxico. No caso concreto da Música e culturas, existe unha complementariedade obvia 
coas disciplinas de Historia da música, Historia dos Instrumentos, Organoloxía e Análise. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T3, T4, T8, T16, T17. 

COMPETENCIAS XERAIS: X10, X11, X12, X14, X16, X17, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, ED2, EI1, EI4, EM1, EP6, EPX3, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Valorar a música como expresión xenuína e característica do ser humano tanto a nivel individual como no seu 
comportamento social. 

T16, T17, X10, X12, X26, 
EP6 

Promover unha reflexión crítica sobre o coñecemento histórico e cultural, as súas 
potencialidades e os seus límites. 

T2, T8, T17, X10, X14, 
X26. 

Contextualizar a actividade musical en relación ao conxunto de manifestacións culturais que se desenvolven nunha 

determinada sociedade. 

T3, T4, T8, T16, T17, X10, 

X12, X14, X16, X17, X26. 
EP6. 

Comprender e valorar a dimensión social da música e a súa importancia dentro deprocesos intra e interculturais. 
T4, T8, T16, T1, X10, X12, 
X14, X16, X17, X26, EP6 

Adquirir coñecementos xerais sobre os procesos de transmisión e difusión da música. T2, T3, T4, T8, T16, T17, 

X10, X11, X12, X14, X16, 
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X17, X26 

Coñecer e comprender as principais características e funcións das actividades musicais de diversas culturas 
T3, T4, T16, T17, X10, X11, 
X12, X14, X16, X17, X26, 

EC1, EI1, EI4, EM1, EP6. 

Coñecer os diferentes enfoques e campos de estudo dentro da etnomusicoloxía, dende os seus antecedentes ata os nosos 
días 

T2, T3, T4, T8, T17, X10, 
X12, X14, X16, X26. 

 
4. CONTIDOS 

Música: definicións e taxonomías. 

Humanismo e conquista.Racionalismo e Ilustración. 

A atención ao rural.- Romanticismo e nacionalismo. Estudos do folclore musical. 

Sistematización dos estudos.- O fonógrafo. John Ellis. 

A escola de Berlín.- A musicoloxía comparada. A pescuda de “universais”. 

A etnomusicoloxía.- A influencia da antropoloxía. Alan Merriam. 

Outras influencias.- Estruturalismo e semioloxía. Fenomenoloxía e hermenéutica. 

Novos enfoques.- Procesos interculturais: transculturación e globalización. Música e identidade: descolonización e estudos de xénero. Músicas 

populares urbanas: valor e función; rito e festa. 

A música nas diversas sociedades. Estudos de casos. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias  Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Análise guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Realización de traballos Non presencial Regular 

Exposición de traballos Presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Músicas e medios audiovisuais 

GUÍA DOCENTE DE MÚSICAS E MEDIOS AUDIOVISUAIS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: MÚSICAS E MEDIOS AUDIOVISUAIS 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica. 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.         6 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Aproximación e análise dos distintos xéneros audiovisuais e descrición do papel que a música desempeña neles, 
valorando as formas de interacción dentro dos medios, así como os discursos e relacións entre estes e a 

sociedade. Usos da música, imaxinario e representación dos diferentes xéneros musicais nos medios 

audiovisuais, prácticas de consumo, sinerxías mediáticas e recepción social. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T4, T12  

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X10, X12, X16, X18, X21, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM3, EM5, EM6, EM7, EM8  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Analizar os distintos medios audiovisuais estudando a relación entre música e imaxe 
T 2, T4, T12, X10, X12,X26, 
EM5 

2. Estudar características e tipos da música cinematográfica T 2, X16, X26, EM5,EM7 

3. Coñecer a evolución histórica da música cinematográfica, identificando aos principais compositores do xénero 
T 2, T4, T12, X10, X12,X26, 
EM5 

4. Valorar a música cinematográfica como actividade artística de primeira orde 
T 2, T4, T12, X10, X12,X26, 
EM5 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Aproximación á música nos medios audiovisuais 

2. A música no cine 

3. A música noutros medios audiovisuais 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I-IV 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.    6 6 6 6   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento e estudo das músicas de tradición oral en diferentes culturas desde o ámbito das fontes, os/as intérpretes, o 
repertorio e os xéneros musicais; análise das características musicais, os instrumentos, a relación música-texto e a función 
social que desempeña a música en diferentes culturas relacionándoas entre si. Relación entre música tradicional, popular e 
culta. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, 8, 9, 16, 17 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, 4, 5, 16, 17, 23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM 1, 2, 5, 6, 7, 8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Comprender a importância das manifestacións musicais de tradición oral entendendo a súa enorme diversidade e 

amplitude. 
2. Aportar criterios flexibles acerca do fenómeno musical con relación ós conceptos de sociedade e cultura. 

3. Proporcionar unha aproximación á etnomusioloxía, a travé do coñecemento do seu obxecto, corpus teórico e 

metodoloxía, con vistas a incidir na apreiacion musical das músicas de tradicion oral. 

4. Aproximarse ós estilos xeográficos e contextuais fundamentais dentro do plano global das músicas de tradición oral. 

5. Comprender a importancia da música como parte fundamental dunha cultura ou pobo determinado realizando 

asociacións entre música e sociedade. 
6. Introducirse no análise destas músicas coas limitacións que a súa amplitude supoñen. 

7. Empregar de forma axeitada o léxico necessário para referirse ós conceptos da matéria con respecto a todo tipo de 
músicas. 

8. Utilizar, de forma autónoma e con sentido crítico, os diferentes médios ó seu alcance para ampliar e completa-la súa 

formación, relacionando os seus coñecementos musicais con datos doutra índole (técnicos, científicos, sociais, 
históricos...), adquiridos de forma autónoma (lecturas, investigacións...), noutras matérias, ou ben a través da súa 

experiencia cotiá. 

T2, T8, T17, T23, X3, X4, 

X5, X16, X17, EM1, EM2, 
EM5, EM6, EM7, EM8. 

1. Coñecer a distribuión das principais músicas de tradición oral e culta non occidental do mundo 
2. Estudar os rasgos principais das músicas do mundo: circunstnacias históricas, función social, características, xéneros 

musicais, repertorio, organoloxía. 

3. Identificar aos intérpretes más recoñecidos das músicas de tradición oral e culta non occidental 

T8, T16, X16, X17, X23, 

EM1, EM5, EM7, EM8 
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4. Valorar o estudo das músicas doutros lugares do mundo como contribución á sensibilización social da súa 

importancia cultural 

5. Coñecer as ideas dos principais etnomusicólogos sobre as músicas de tradición oral e culta non occidental 

1. Coñecer a historia da etnomusicoloxía española 

2. Estudar os rasgos principais das músicas españolas de tradición oral, identificando a súa organoloxía característica 

3. Coñecer os sistemas de clasificación do repertorio oral español 
4. Estudar e valorar o traballo de campo nas músicas de tradición oral 

5. Comprender a importancia e o valor das manifestacións musicais de tradición oral españolas recoñecendo a súa 

enorme diversidade 

T8, T16, T17, X17, X23, 
EM1, EM5, EM7, EM8 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Aproximación á música de tradición oral. 2. Historiografía das músicas urbanas de tradición. 3. As músicas urbanas 

1. Principais culturas musicais africanas. 2. Asia. 3. Oceanía 

1. A música de Asia Oriental. 2. A música en Latinoamérica. 3. As músicas europeas 

1. Historia da etnomusicoloxía española. 2. A música de tradición oral española. 3. Clasificación da música española de tradición oral. 4. A 
organoloxía tradicional española. 5. O traballo de campo 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase, 

tempo especial de titoría 

Esporádica 

Actividades de avaliación: Presentación traballos. Revisión de probas Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE MÚSICAS POPULARES URBANAS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: MÚSICAS POPULARES URBANAS 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.         6 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Panorama dos principais movementos musicais de carácter popular urbano dende finais do século XIX ata a 
actualidade, dende as aproximacións histórica e sistemática. 

Estudo destes movementos como fenómenos sociais catalizadores de identidades e como xeradores de 
multiplicidade de tendencias actuais, empregando perspectivas teóricas e metodolóxicas axeitadas a este tipo de 

músicas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 2, 4, 12  

COMPETENCIAS XERAIS: X 5, 10, 12, 16, 18, 21, 26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EM 2, 3, 5, 6, 7, 8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Introducir ao alumnado no campo emerxente dos estudos culturais. 
T2, T4, T12, X10, X16, 
EM5, EM8 

Coñecer e diferenciar os principais xéneros de músicas populares urbanas. T2, T4, X5, X16, EM5, EM8 

Estudar os principais estilos de músicas populares urbanas desenvolvidos ao longo do século XX, incidindo en aqueles 
que tiveron un consumo masivo 

T2, T12, X5, X10, X12, X16, 
EM3, EM5, EM7 

Reflexionar sobre o valor e o alcance das músicas populares urbanas na sociedade contemporánea T12, X 10, X16, EM8 

 

 
4. CONTIDOS 

1. As músicas populares urbanas 

2 .O Blues 
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3. O Jazz 

4. O Pop 

5. O Rock e outras músicas populares urbanas 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE NOTACIÓN E TABLATURA I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: NOTACIÓN E TABLATURA I-III 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.   3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento, lectura, transcrición dos diferentes tipos de tablatura para instrumentos de corda pulsada do 
Renacemento e do Barroco. Coñecemento teórico-práctico da ornamentación empregada, interpretación deste 

repertorio e criterios de interpretación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Relacionada co Instrumento e coa disciplina de Improvisación e acompañamento e Notación e Tablatura. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T7, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X11, X13, X19, X21, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4,EI 5, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os diferentes tipos de notación existente para instrumentos antecesores da guitarra clásica. Todas 

Leer con soltura os diferentes sistemas de notación renacentistas e barrocos. Todas 

Desenvolver a capacidade de procura de solucións técnicas para os diferentes problemas que se lle vaian suscitando, 

ampliando os seus propios recursos técnicos. Desenvolver a capacidade crítica ante outras transcricións xa realizadas 
por diferentes autores. 

Todas 

Transcribir obras orixinais do repertorio renacentista e barroco para vihuela, laúde, guitarra renacentista e barroca, 

desenvolvendo o criterio persoal para respectar os elementos esenciais e característicos de cada autor. 
Todas 

Valorar a importancia do achegamento ao repertorio renacentista e barroco a través das propias transcricións dos 

orixináis. 
Todas 
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4. CONTIDOS 

Historia da Notación para guitarra e outros instrumentos antecesores da mesma: Achega ao repertorio do período renacentista escrito para vihuela, 
laúde, guitarra renacentista e guitarra barroca. 

Estudo dos procedementos principais de notación para vihuela, laúde, guitarra renacentista e guitarra barroca nos principais países da xeografía 

europea. Lectura a vista e transcrición dos distintos tipos de tablatura renacentista de vihuela, laúde, guitarra renacentista e guitara barroca 
conservadas deste período. 

Estudo crítico das principais transcricións históricas realizadas por outros autores de obras orixinais para vihuela, laúde, guitarra renacentista e guitarra 

barroca incorporadas ao repertorio habitual da Guitarra. 

Realización en notación actual dunha tablatura ou sección dunha tablatura de cada un dos estilos existentes e traballados na aula do S. XVI ou XVII, 
según corresponda co traballado no cuadrimestre. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE NOTACIÓNS HISTÓRICAS I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: NOTACIÓNS HISTÓRICAS I-III 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.    6 6 6    Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento, lectura e transcrición dos diferentes tipos de notacion musical dende as primeiras manifestacions 
ata o século XVIII. Análise semiolóxico das notacións medievais. Cifras e tablaturas. Notacións mensuráis. 

Coñecemento teórico-práctico da ornamentación empregada. Criterios de interpretación. Estudo dos diferentes 

procedementos de notación musical por medio de letras, cifras e outros signos. Transcrición a notación 
convencional dos distintos tipos de notación. Práctica da lectura. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X10, X13, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4, EM5, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer diferentes sistemas de transcrición e notación histórica. Todas 

Transcribir fragmentos de notación histórica. Todas 

Manexar material para a transcrición histórica. Todas 

Estudar o desenvolvemento dos diferentes sistemas de notación musical do Ars Antiqua e o Ars Nova. Todas 

Coñecer os tratados teóricos que nos informan das características da notación empregada do Ars Antiqua e o Ars Nova. Todas 

Transcribir e editar partituras a partires das fontes primarias que se corresponden cos períodos estudados. Todas 

Valorar o labor paleográfico como materia indispensable para o estudo musical. Todas 

Estudar os diferentes sistemas de notación musical durante o Renacemento. Todas 

Transcribir e editar partituras a partires das fontes primarias que se corresponden co períodos estudado. Todas 

Valorar o labor paleográfico como materia indispensable para o estudo musical. Todas 
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4. CONTIDOS 

1. Notación na antigüedade 

2. Notacións neumáticas 

3. Paleografía gregoriana 

4. Notación cadrada 

1. Notación prefranconiana 

2. Notación franconiana 

3. Notación francesa do Ars Nova 

4. Notación italiana 

1.Notación para teclado 

2. Notación para laúde 

3. Notación mensural branca 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Notación 

GUÍA DOCENTE DE NOTACIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: NOTACIÓN I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Instrumentos de corda 

pulsada do renacemento e do barroco) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 
Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.    2 1     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento, lectura e transcrición dos diferentes tipos de tablatura para instrumentos de corda pulsada do 

Renacemento e do Barroco. Coñecemento teórico-práctico da ornamentación empregada, interpretación deste 
repertorio e criterios de interpretación 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Requírese estar matriculado no curso correspondente. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T7, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X11, X13, X19, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os diferentes tipos de notación e tablatura existentes para os instrumentos de corda pulsada do Renacemento e 

o Barroco 
Todas 

Leer con soltura os diferentes sistemas de notación renacentistas e barrocos Todas 

Transcribir correctamente obras orixinais escritas en tablatura do repertorio renacentista e barroco para corda pulsada, 

atendendo a tódolos elementos presentes nas mesmas (signos de ornamentación, proporcións, grafías propias de cada 
autor, etc...) 

Todas 

Realizar a intabulación de obras escritas orixinalmente en notación convencional. Todas 

Empregar programas informáticos para escribir en tablatura (Fronimo, Django). Todas 

Analizar comparativa e criticamente as diversas fontes entre sí. Enfrontarse aos problemas que implica una 
interpretación histórica 

Todas 

Aplicar os coñecementos teóricos adquiridos en pezas do repertorio renacentista e barroco desenvolvendo a conciencia 

da importancia das fontes 
Todas 
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4. CONTIDOS 

Estudo da notación e as tablaturas para vihuela, laúde renacentista e guitarra renacentista. Transcrición a notación convencional das ditas. 

Estudo da notación e as tablaturas para tiorba, laúde barroco, arquilaúde e guitarra barroca. Estudo do alfabeto da guitarra barroca. 

Transcrición a notación convencional das ditas tablaturas. 

Estudo dos facsímiles das tablaturas para os instrumentos de corda pulsada do Renacemento e o Barroco, cotexando as similitudes e as 

diferenzas entre os autores que escriben para un mesmo instrumento. 

Emprego da tablatura como sistema de escritura para notar obras ou fragmentos escritos en notación convencional 

Emprego de programas informáticos para escribir en tablatura (Fronimo, Django). 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Organoloxía 

GUÍA DOCENTE DE ORGANOLOXÍA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 D EOUTUBRO,  

E POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ORGANOLOXÍA 

ESPECIALIDADE Composición 
Dirección 

Interpretación 

Musicoloxía 
Pedagoxía 

Produción e xestión 

ITINERARIO ----- 
----- 

Todos 

Histórica, Etnomusicoloxía 
Xeral e da linguaxe musical 

---- 

CARÁCTER Formación básica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2 h. 

ECTS/CUAD.     3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Fundamentos de acústica dos instrumentos. Estudo dos instrumentos musicais, a partir dos diferentes enfoques 
históricos, tanto antropolóxicos como técnicos ou científicos. Coñecemento das clasificacións dos instrumentos 

máis importantes, atendendo aos criterios dos/as principais tratadistas.  

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Principalmente con Historia da Música e con  tecnoloxías.   

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T8  

COMPETENCIAS XERAIS: X9, X10, X12, X14, X20, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC6, ED7, EI4, EM3, EP11, EPX2, EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os principios elementais de acústica musical, o son e as súas propiedades, con especial atención aos referidos á 

obtención do son nos instrumentos, valorando este saber como un aspecto fundamental da formación musical e 

instrumental. 

T8, X9, X20, X26, EC6, 
ED7, EPX2   

Coñecer os diferentes campos de estudio da organoloxía e o que supoñen ante a investigación musical, relacionándoos 

cos propios da historia da música e os da súa propia especialidade, co fin de obter unha visión científica e humanística 
da música que sumar á artística xa coñecida. 

T8, X9, X12, X14, X20, 

X26, EC6, EM3, ED7, EPX5 
 

Considerar o instrumento dunha forma global, apreciando os diferentes enfoques históricos, antropolóxicos, 
etnográficos, técnicos, artísticos ou científicos, a través da escoita e visualización, para aumentar a consideración 

global sobre eles, máis aló da función de mero emisor de sons. 

T2, T8, X9, X12, X14, X20, 

X26, EI4, EM3, EP11 

Coñecer os diferentes instrumentos e formacións instrumentais, así como a súa evolución ao longo dos diferentes 

períodos da historia, relacionándoos coa música e o estilo de cada época. 

T1, T2, T8, X12, X14, X20, 

X26, EC6, ED7, EM3, EP11, 
EPX5 

Buscar información relativa aos temas tratados, organizala e defender as súas opiniósn con argumentos coherentes.   T1, T2, T4, T8, X10.  
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4. CONTIDOS 

Fundamentos de acústica dos instrumentos musicais 

A organoloxía como ciencia: clasificación, fontes de estudio ( literatura, iconografía, antropoloxía) 

Os instrumentos occidentais no tempo ) Descrición e evolución  das familias instrumentais e agrupacións occidentais 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exames Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na programacións correspondente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Organoloxía específica 

      GUÍA DOCENTE DE ORGANOLOXIA ESPECIFICA I - II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

       TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO)  
  

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ORGANOLOXIA ESPECÍFICA  I-II 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO PIANO 

CARÁCTER MATERIA OBRIGATORIA  TIPO DE CLASE COLECTIVA 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PIANO 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.   3  3       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento básico da construcción, mantemento, comportamento acústico e características do 

instrumento.Apreciación e valoración da influencia das características organolóxicas dos intrumentos históricos 

na escritura e estilos musicais do repertorio do instrumento. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os contidos obrigatorios nas disciplinas do seu plan de estudios. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Concienciar ó alumno da importancia do coñecemento organolóxico e comportamento acústico do seu 
instrumento, como ferramenta de axuda para estudio de elementos de estilo e interpretación do seu repertorio. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T2, T4, T8, T9, T16. 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X8, X9, X14, X20 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: E14 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de Outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Coñece-las características constructivas do fortepiano e dos instrumentos de tecla predecesores. Todas. 

2.Recoñece las súas características sonoras.  T2, T4, X8, X20, E4 

3.Relacionar os coñecementos teóricos da construcción coa práctica das diferentes técnicas e estilos interpretativos.  Todas 

4. Coñecer os principais constructores de cada época e as súas peculiaridades. T2, E2, E4 

 

 
4. CONTIDOS 

 

1.Caracteristicas constructivas e evolución dos instrumentos de tecla ata o fortepiano. 

2. O fortepiano. 

3.Os intrumentos de tecla nos séculos XVII e XIX. Interación entre a evolución constructiva, a escritura e a técnica do instrumento. 

4.Audicións comparadas dos diferentes instrumentos e exposición dun traballo asignado polo profesor. 

5. Características constructivas do piano moderno e a súa mecánica. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1.Actividades introductorias.           Presencial. O principio do 

cuadrimestre 

2.Clases teórico – practicas.           Presencial. Permanente durante todo 

o cuadrimestre 

3.Pescuda de información na rede. Audicións e vídeos.           Presencial. Esporadicamente. 

4.Realizacion de traballos sobre contidos relacionados coa materia. Non presencial Final do cuadrimestre. 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
O alumno dispón de 4 convocatorias: 2 ordinarias e 2 extraordinarias.En cada unha delas aplicarase o tipo de avaliación correspondente.( Avaliación 

ordinaria ou extraordinaria). No caso de perda de avaliación continua, o alumnado ten dereito á aplicación da avaliación alternativa. 
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Guía docente Orquestra (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE ORQUESTRA I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ORQUESTRA I-VI 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Clave) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.    3’5 3’5 3’5 3’5 3’5 3’5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a 
primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/da director/a e a integración no conxunto, a través 

dunha aproximación ao repertorio orquestral. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Busca, definición, localización e tratamento das fontes musicais do Renacemento e o Barroco. Todas 

Estudo dos criterios interpretativos da música renacentista e barroca a través da tratadística. Todas 

Estudo doutros documentos relacionados coa música, da literatura artística da época e doutros textos coetáneos Todas 

Analizar comparativa e criticamente as diversas fontes entre sí. Enfrontarse aos problemas que implica una 

interpretación histórica. 
Todas 

Aplicar os coñecementos teóricos adquiridos en pezas do repertorio renacentista e barroco desenvolvendo a conciencia 

da importancia das fontes. 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Tratados renacentistas. Orientacións bibliográficas 

Renacemento: Fontes históricas. Fontes organolóxicas. Fontes iconográficas. Fontes literarias 

Tratados barrocos. Orientacións bibliográficas 

Barroco: Fontes históricas. Fontes organolóxicas. Fontes iconográficas. Fontes literarias 
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Guía docente Orquestra (Clave) 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase. 
Tempo especial de titoría 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Orquestra (Instrumentos de corda fretada do renacemento e barroco) 

GUÍA DOCENTE DE ORQUESTRA I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ORQUESTRA I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Instrumentos de corda 

pulsada do renacemento e barroco) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  3’5 3’5 3’5 3’5 3’5 3’5 3’5 3’5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a 

primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/da director/a e a integración no conxunto, a través 
dunha 

aproximación ao repertorio orquestral. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Busca, definición, localización e tratamento das fontes musicais do Renacemento e o Barroco.  

Estudo dos criterios interpretativos da música renacentista e barroca a través da tratadística.  

Estudo doutros documentos relacionados coa música, da literatura artística da época e doutros textos coetáneos  

Analizar comparativa e criticamente as diversas fontes entre sí. Enfrontarse aos problemas que implica una 

interpretación histórica. 
 

Aplicar os coñecementos teóricos adquiridos en pezas do repertorio renacentista e barroco desenvolvendo a conciencia 

da importancia das fontes. 
 

 

 
4. CONTIDOS 

Tratados renacentistas. Orientacións bibliográficas 

Renacemento: Fontes históricas. Fontes organolóxicas. Fontes iconográficas. Fontes literarias 
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Guía docente Orquestra (Instrumentos de corda fretada do renacemento e barroco) 

Tratados barrocos. Orientacións bibliográficas 

Barroco: Fontes históricas. Fontes organolóxicas. Fontes iconográficas. Fontes literarias 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase. 

Tempo especial de titoría 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Orquestra (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE ORQUESTRA I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ORQUESTRA I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Jazz 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.  2’5 2’5 2’5 2’5 2’5 2’5 2’5 2’5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de hábitos e técnicas que faciliten a práctica da interpretación jazzística na big-band e en diferentes 
formacións, como ensambles ou conxuntos amplos. Coñecemento de repertorios de diferentes estilos e de 

repertorios históricos. Fundamento para o traballo das técnicas de ensaio, seccional e xeral. Desenvolvemento de 

criterios interpretativos, compenetración do traballo colectivo, lectura a primeira vista e capacidade de resposta 
ás indicacións do/a director/a. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Implícitos na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T7, T9,T10 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X7, X8, X11 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, E5, E7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver a capacidade da lectura, necesaria para formar parte dunha agrupación de carácter orquestral. 
T7, T9,T10, X2, X7, X8, 

X11, EI3, EI4, E5, E7, EI8, 

EI9, EI10 

Desenvolver correctamente a función das técnicas de ensaio, como método fundamental nunha agrupación orquestral. 

T7, T9,T10, X2, X7, X8, 

X11, EI3, EI4, E5, E7, EI8, 
EI9, EI10 

Desenvolver o traballo orquestral, seccional e xeral, adquirindo a capacidade de resposta e flexibilidade as indicacións 
do director. 

T7, T9,T10, X2, X7, X8, 

X11, EI3, EI4, E5, E7, EI8, 
EI9, EI10 

Desenvolver o repertorio para gran orquestra ou agrupación, nos diferentes estilos históricos, nos de vangarda e 
contemporáneos, tratando adecuadamente as súas características estéticas. 

T7, T9,T10, X2, X7, X8, 

X11, EI3, EI4, E5, E7, EI8, 
EI9, EI10 

Desenvolver as necesidades propias e colectivas dos procedementos orquestales. 
T7, T9,T10, X2, X7, X8, 
X11, EI3, EI4, E5, E7, EI8, 

EI9, EI10 
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4. CONTIDOS 

1. Lectura 

2. Técnicas de ensaio 

3. Función da sección 

4. Repertorio 

5. Procedementos orquestales 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias: Comprobación inicial para coñecer o estado do momento musical 
do alumno. 

Presencial Ao comezo do 
cuatrimestre 

Exposición práctico-teórica: Posta en práctica da obra con explicacións teóricas das 
incidencias da mesma. 

Presencial Permanente durante 
cuatrimestre 

Ensaio seccional: Ensaio da sección coa presencia do director. Presencial Permanente durante 
cuatrimestre 

Ensaio xeral: Ensaio xeral coa presencia do director Presencial Permanente durante 
cuatrimestre 

Práctica individual: Tempo de estudo do alumno adicado a práctica 

instrumental nas que se inclúe o traballo das partituras de 

orquestra. 

Non Presencial Permanente durante 

cuatrimestre 

Traballo xeral: Traballo xeral da orquestra dirixida por un director 

invitado ou práctica dun alumno de dirección. 

Presencial Esporádico 

Participación en concertos: Presencia na preparación dos concertos públicos, ensaios acústicos 
ou probas de son. 

Non Presencial Esporádico 

Seminarios e masterclass: Asistencia a seminarios e masterclasses relacionados coa materia de 
orquestra. 

Non Presencial Esporádico 

Actividades complementarias: Audicións de orquestra, reproducción de DVDs de concertos 
en directo e análise dos memos. 

Presencial Permanente durante 
cuatrimestre 

Asistencia a concertos: Asistencia a concertos públicos. Non Presencial Esporádico 

Titorias Presencial Esporádico 

Actividades de avaliación Presencial Ao final do cuadrimestr 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua. O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por 

cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria.  
 

No caso de perda da avaliación continua, o/a alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente 

da disciplina. No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e evolución, as 
destrezas acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario.  

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE ORQUESTRA I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ORQUESTRA I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Música antiga (Clave) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.      3’5 3’5 3’5 3’5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a 
primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/da director/a e a integración no conxunto, a través 

dunha aproximación ao repertorio orquestral. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Busca, definición, localización e tratamento das fontes musicais do Renacemento e o Barroco. Todas 

Estudo dos criterios interpretativos da música renacentista e barroca a través da tratadística. Todas 

Estudo doutros documentos relacionados coa música, da literatura artística da época e doutros textos coetáneos Todas 

Analizar comparativa e criticamente as diversas fontes entre sí. Enfrontarse aos problemas que implica una 

interpretación histórica. 
Todas 

Aplicar os coñecementos teóricos adquiridos en pezas do repertorio renacentista e barroco desenvolvendo a conciencia 

da importancia das fontes. 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Tratados renacentistas. Orientacións bibliográficas 

Renacemento: Fontes históricas. Fontes organolóxicas. Fontes iconográficas. Fontes literarias 

Tratados barrocos. Orientacións bibliográficas 

Barroco: Fontes históricas. Fontes organolóxicas. Fontes iconográficas. Fontes literarias 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase. 
Tempo especial de titoría 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE ORQUESTRA I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLOS DECRETOS 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E 

POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO). 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

DISCIPLINA: ORQUESTRA (I - VIII) 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIOS Arpa, Corda fretada, Música antiga, 

Percusión, Vento madeira, Vento metal.  

CARÁCTER Materia obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Orquestra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 3h 

ECTS/CUAD.  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

 

DESCRITOR: 

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa 

lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do director e á integración no conxunto, a 

través dunha aproximación ao repertorio orquestral.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes ao propio instrumento.  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina de orquestra/banda é o eixe vertebral da especialidade de interpretación, e depende directamente 
do proceso de aprendizaxe nos distintos itinerarios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7, X8 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI3, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Asumir as responsabilidades individuais e colectivas así coma o talante necesarios para participar nunha actividade 
orquestral. 

T7, T9, T10, X8, EI3 

Acadar o dominio das destrezas específicas requiridas na práctica orquestral.  X2, X3, EI4 

Acadar as capacidades para decidir sobre a aplicación das diferentes técnicas instrumentais, acordo a un determinado 
enfoque interpretativo ou ás demandas estéticas dunha obra.  

T7, X3, EI4 

Acadar o hábito de facer unha lectura correcta da partitura tanto das indicacións escritas coma do non escrito, aplicando 
o sentido crítico na comprensión da notación  

X2, X8, EI5 

Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista  X2, X3, EI5, EI7 

Comprender a labor do director e aprender a traballar dentro da dinámica de traballo da orquestra T9, EI9 

Saber interpretar as diversas ferramentas xestuais do director e responder ás súas demandas X3, X7 

Aprender a ser un elemento activo na iniciativa da orquestra como aparato orgánico T9, X7 

Acadar autonomía na procura da información precisa para a construción dunha visión da obra rica e motivadora T13, EI5, EI8 

Aplicar todo o anterior no traballo e interpretación do repertorio escollido X2, X7 

Familiarizarse cun amplo repertorio sinfónico X3, EI4 
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Comprender a importancia dos elementos escénicos na interpretación orquestral EI9, EI10  

Valorar o compromiso coa estrea de música e a difusión de repertorio pouco coñecido EI3, EI10 

Colaborar na estrea dos traballos dos alumnos de composición do centro EI3, EI10 

Valorar a integración da interpretación orquestral no ambiente cultural da comunidade T13, EI10 

Representar ao centro e participar da súa inserción no entorno social T7 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Actitude. 
1.1. Valoración da organización e a economía de tempo.  

1.2. Respecto ao traballo alleo. 

1.3. Responsabilidade individual dentro do conxunto 

1.4. Actitude paciente 

2. Procedementos. 
2.1. Dinámica de ensaio 

2.2. Ensaio parcial 

2.3. Función dos xefes de sección 
2.4. Resposta colectiva ao xesto 

2.5. Iniciativa colectiva.  

2.6. Control auditivo e visual 
2.7. Construción colectiva da interpretación 

3. O material musical. 

3.1. Pulsación, metro e ritmo. 
3.2. Texturas e planos. Balance. 

3.3. Dinámica xeral e dinámica relativa. 

3.4. Tipos de ataque, acentuación e articulación. Empaque.  
3.5. Afinación e as súas posibilidades. Técnicas de depuración.  

3.6. Empaste e contraste tímbrico.  

3.7. Respiración, dixitación e golpes de arco ao servizo da música 
3.8. Ornamentación e vibrato.  

3.9. Evolución da notación. Prácticas interpretativas. 

3.10. Fraseo e construción estrutural: dinámica, agóxica, articulación, afinación e timbre ao servizo dos procesos de tensión e discursivos.  

4. Resposta ao xesto. 

4.1 Resposta ao xesto do director, activo e pasivo, directo e indirecto. 
4.2. Comprensión das figuras e subdivisións. Dispari e anticipacións. Xestos percusivos directos. 

4.3. Resposta ás proporcións, formas, perfiles e motus do xesto. Interictus, iactum, retentum... 

4.4. Comprensión e resposta aos diversos tipos de levare.  
4.5. Resposta á dirección tensional.  

5. Consideracións escénicas.  
5.1. Adecuación da interpretación á acústica da sala.  

5.2. Control do silencio 

5.3. Relación son-movemento. 
5.4. Protocolo. 

 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Probas individuais Non presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais sen director Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios seccionais con profesor Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios tutti Presencial Durante o cuadrimestre 

Ensaios xerais Presencial Durante o cuadrimestre 

Concertos Presencial Na metade e ao final do cuadrimestre 
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Avaliación do proceso Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Durante o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 
significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante os ensaios e concertos.  

- Probas individuais ou colectivas.  

- Traballos teóricos ou proxectos teórico-prácticos compensatorios.  

 

Avaliación extraordinaria: 

- Presentación dunha memoria de actividades orquestrais cun repertorio de características similares ao traballado pola orquestra do centro 

durante o curso e aprobado polo profesor.  Documentación acreditativa.  

- Proba de lectura a vista 

- Exame teórico-práctico sobre os contidos 

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE OUTROS INSTRUMENTOS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: OUTROS INSTRUMENTOS 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO IMTP 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.       3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Achegamento aos instrumentos da música tradicional, incluída a voz, e que non son tratados noutras 
materias do itinerario de instrumentos da música tradicional e popular de Galicia. Consecución dunha 

visión global a nivel práctico dos instrumentos máis salientables do universo da música tradicional 
galega. Práctica da lectura a primeira vista, transposición e improvisación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso ao grao superior 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS:  

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X4, X6 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2,EI 4,EI 5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Dominar a voz como instrumento principal da transmisión oral en Galicia. Todas  

Perfeccionar a práctica simultánea de voz e percusión Todas  

Coñecer os elementos básicos do canto popular galego. Coplas e estruturas de cancións Todas  

Coñecer e interpretar os distintos ritmos tradicionais galegos e aplicalos a percusión tradicional. Todas  

Achegarse aos instrumentos que tradicionalmente acompañan o canto en Galicia Todas  

 

 
4. CONTIDOS 

Melodías tradicionais. Fontes bibliográficas e arquivos sonoros. Elementos básicos que caracterizan o canto popular galego. 

Práctica dos ritmos máis representativos sobre pandeireta e pequena percusión. Instrumentos que tradicionalmente acompañan a voz. 

Elaboración de repertorio cantado. Práctica de voz e percusión. Memorización de melodías e letras intercambiables. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Pedagoxía da música popular e de tradición oral 

GUÍA DOCENTE DE PEDAGOXÍA DA MÚSICA POPULAR E DE TRADICIÓN ORAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PEDAGOXÍA DA MÚSICA POPULAR E DE TRADICIÓN ORAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento e estudo das principais metodoloxías de ensinanza musical aplicadas á ensinanza da música 
popular e de tradición oral. Aplicación didáctica en diferentes ámbitos educativos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T6, T11, T13, T14, T15, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: X12, X13, X19, X22, X24, X25, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM1  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Desarrollar un criterio propio sobre a utilización das MTO na dos diferentes niveis educativos, reflexionando sobre 
as súas posibilidades e inconvenientes, expoñendo as súas conclusións de forma coherente e respectuosa. . 

T6, T11, T14, T17, X24, 
X25, X26. 

2. Conocer a aplicación que ao longo da historia se tivo das MTO nos ámbitos pedagóxicos, así como a súa proxección 

na aprendizaxe nos ámbitos formais, informais e non formais.   

T17, X12, X13, X19, EM1  

 

3. Aplicar cun criterio didáctico axeitado as diferentes manifestacións das MTO (cancións, instrumentos, xéneros, 
danzas e bailes, etc.) ás diferentes ensinanzas, etapas e cursos do ensino formal. 

T1, T15, T17, X13, X19, 
X22, X25, X26, EM1. 

4. Coñecer diferentes manifestacións das MTO, con atención ás de Galicia, con vistas a extraer delas actividades 

diversas e propuestas didácticas válidas.   
T1, T6, T13, T14, T17, X12, 
X19, X22, EM1. 

 

 
4. CONTIDOS 

1. As músicas de tradición oral na aula 

2. Pedagoxías musicais e músicas de tradición oral 



                                                          . 

Guía docente Pedagoxía da música popular e de tradición oral 

3. As músicas de tradición oral e o currículo 

4. Aplicación didáctica 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

                                            Guía docente Pedagoxía e didáctica (Composición) 

 

GUÍA DOCENTE DE PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA DA COMPOSICIÓN  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA DA COMPOSICIÓ N I 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1° curso 2° curso 3° curso 4° curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.       3  Observacións:  
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Principios de educación, pedagoxía, didáctica: elementos e enfoques; ámbitos da acción educativa e axentes da 
educación: educando e educador/a. Novas perspectivas en educación. Pedagoxía do acto creativo. Recursos 

didácticos: medios, materiais e criterios para a súa selección e utilización na aula. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Composición, instrumentación, harmonía e contrapunto, teconoloxías aplicadas a composición, análise. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Composición, Instrumentación, Análise, Harmonía/Contrapunto, Tecnoloxías aplicadas a composición. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T8 , T10, T14 

COMPETENCIAS XERAIS: 
X5, X8, X10, X13, X14, X19, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC7, EC10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro anexo II 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os distintos medios didácticos e materiais e ter os criterios necesarios para a sua utilización no aula. 
T1,T2,T10,X5,X8,X10,X14, 

E7, E1 0 

Coñecer as distintas escolas, tendencias e tratados no ensino da harmonía o análise e a composición. T2,T14,X14,X19,E7,E10 

Realizar unidades didácticas enfocadas as materias de harmonía, análise e fundamentos de composic ión. T1,T8,T14,X8,X10,X13,E10 

Investigar e formarse nos distintos campos do ámbito educativo utilizando as distintas ferramentas, prestando especial 

atención as tecnolóxicas. 

T1,T4,T14,X5,X10,X13,X25 

, E7  

4. CONTIDOS 

Normativa. Grao profesional. Currículo das materias relacionadas coa especialidade. 

Realización de unidades didácticas. 

Estudio das distintas escolas e procedementos educativos. Coñecemento dos principais tratados no ámbito da composición, harmonía, análise e 

contrapunto. 



 

                                            Guía docente Pedagoxía e didáctica (Composición) 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 
cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Corrección de exercicios presencial permanente 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Exposición de traballos individuais. 

                                      Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 
 

-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 
-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Todos  

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Segundo o itinerario correspondente 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos 

adquiridos. Estudo das estratexias e recursos didácticos necesarios para a docencia. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os adquiridos nas diferentes disciplinas da especialidade. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa con disciplinas propias de interpretación (instrumento/canto, repertorio, 

música de cámara e orquestra/coro). 
A Pedagoxía e didáctica instrumental  debe capacitar ao alumno/a para o seu futuro como docente, 

conseguindo transmitir a técnica instrumental/vocal adquiridas, así como as características do repertorio e 

estilo de interpretación. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T3, T4, T8, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X10, X19, X24, X25, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Fomentar no alumno o interese pola ensinanza do seu propio instrumento. T1, T2, T3, T8, T15, X10, 

X19, X24, X25, X26, EI6 

Coñecer as metodoloxías existentes para a ensinanza do  instrumento/canto T1, T2, T4, X19, X24, X25, 
EI6 

Elaborar e recompilar material de traballo axeitado para os diferentes niveis do ensino do instrumento/canto. T1, T2, T4, T15, X5, X19, 

X24, X25, X26, EI6 

Coñecer a lexislación vixente a nivel autonómico referente ás ensinanzas de música, co fin de aplicala na elaboración 

de programacións didácticas, a largo e curto prazo, nos diferentes niveis de ensino. 

T1, T2, T3, T4, T8, T15, X5, 

X10, X19, X24, X25, X26, 
EI6 

Desenvolver estratexias de ensinanza, mostrando a capacidade de análise, e aportando solucións distintas segundo os 

problemas de cada alumno/a. 

T1, T3, T8, T15, X10, X19, 

X26, EI6 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudo e dos futuros alumnos/as, para consulta e elaboración de material didáctico, 

así como ferramentas pedagóxicas 

T1, T2, T4, T15, X5, X24, 

X25, EI6 
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4. CONTIDOS 

As diferentes escolas 

A planificación docente 

A ensinanza da técnica 

O repertorio, e o estilo interpretativo   

Estratexias de ensinanza aprendizaxe  

As TIC e os seus beneficios no estudio 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Preparación de material didáctico Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases do seu instrumento...). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 
(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

Non presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía didáctica Pedagoxía musical 

GUÍA DOCENTE DE PEDAGOXÍA MUSICAL  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PEDAGOXÍA 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Pedagoxía xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Materia obrigatoria específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.      6    Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Bases psicolóxicas da educación musical. O desenvolvemento das capacidades musicais: sensibilización, 

percepción, memoria e pensamento musical. 
Principios fundamentais das distintas metodoloxías e correntes pedagóxicas en educación musical. Os/As 

precursores/as. Métodos activos. Métodos instrumentais. Métodos creativos. Novas perspectivas e paradigmas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes as disciplinas Teoría da Educación e Psicopedagoxía. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada con Didáctica da Música e da Linguaxe Musical. Procura de recursos y 

estratexias para o ensino musical. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T8, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X10, X13, X18, X19 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP1, EP5, EP6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1.Comprender os conceptos básicos de una metodoloxía musical Todas 

2.Estudar as diferentes metodoloxías surdidas no século xx Todas 

3. Estudar e practicar os diferentes parámetros musicais según as metodoloxías Todas 

4. Crear no alumno o hábito de coñecer as diferentes propostas metodoloxicas. Todas 

5. Traballar a expresividades a través do corpo e cun instrumental básico. Todas 

6. Crear no alumno o hábito de búsqueda de solucions creativas na actividade docente Todas 

7. Compor arranxos e pequeñas pezas  musicais instrumentais conforme as metodoloxías. Todas 

8. Compor exercicios basados nas diferentes metoloxías. Todas 

9.  Desenvolver a capacidade e a sensibilidade auditiva e creativa. Todas 

 
4. CONTIDOS 

1. A Pedagoxía Musical: concepto, campos, relación con outras disciplinas.  

2. Metodoloxía: percepción, expresión, creación, memoria, audición interior, pensamento musical. 

3. Antecedentes históricos. Aspectos particulares e universais dos métodos. 

4. Métodos de ensino musical do século XX. Métodos activos. Métodos instrumentais. Métodos creativos.  
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5. O ensino da música en España no século XX. 

6. Integración dos diferentes métodos na didáctica. 

7. O ensino musical na actualidade. Problemática actual e perspectivas para o século XXI. Aportacións dos principais pedagogos actuais. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral. Presencial Durante o cuadrimestre 

Clases prácticas y debates. Participación activa nas actividades propostas para os diferentes 

métodos. 

Presencial Durante o cuadrimestre 

Traballo persoal. Lectura de fontes, elaboración de materiais para os diferentes métodos. Non presencial Durante o cuadrimestre 

Traballo colaborativo. Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria, que consistirán no seguinte:  

 
- A avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e participación nas actividades 

complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno/a perdera a avaliación continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de 

cada centro), realizará a avaliación alternativa na que sustituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación 
ordinaria terá lugar no mes de xaneiro.  

 

- A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. Os alumno/as terá 
que realizar un examen ou ou traballo complementario. 

 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na programación da disciplina. 
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Guía docente Percusión tradicional 

GUÍA DOCENTE DE PERCUSIÓN TRADICIONAL I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PERCUSIÓN TRADICIONAL I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO IMTP 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento da técnica interpretativa nos instrumentos tradicionais máis importantes que complementan a 
visión da música tradicional, desenvolvendo unha interpretación axeitada con cada instrumento e estilo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T6, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X6, X10, X11, X12, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI5, EI 7, EI8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer basicamente as técnicas dos instrumentos. Todas 

Desenvolver as técnicas de acompañamento. Todas 

Desenvolver o papel de acompañante único ou en grupo. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Tambor 

Pandeireta 

Pandeiro 

Bombo 

Cunchas, Tarrañolas, Culleres 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guái docente Pano aplicado á dirección 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO Á DIRECCIÓN I-VI  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO  DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV (COMPOSICIÓN E PEDAGOXÍA) 

ESPECIALIDADE Dirección  ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0,5 h. 

ECTS/CUAD.    2  2  2  2  2  2   Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística como ferramenta fundamental na práctica da 

dirección. Coñecemento das características técnicas e sonoras do piano, así como das súas posibilidades 
interpretativas. Comprensión e percepción dos diversos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

armónicas e as súas funcións, relacións formais, etc.) das obras para piano por medio da análise. Interpretación 

de repertorio  de  diferentes estilos e aplicación das súas convencións interpretativas. Desenvolvemento da 
lectura a primeira vista e do transporte. Consecución de mecanismos para a redución de partituras. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os demostrados na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 

Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 

desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 
percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  ED2, ED4, ED7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no   Decreto  171/2016 do 24 de novembro, anexo I 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 

comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 
TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4,X6, 
X8, X13, X17, X21, X24,  

ED2, ED4 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 
ED2 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24,  
ED2, ED4 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e T3, T13, X2, X22, ED2, 



                                                          . 

Guái docente Pano aplicado á dirección 

enlace de estruturas harmónicas básicas. ED4, ED7 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 

cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22,  ED2, ED4, 
ED7 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 

musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,  ED2, ED4, 
ED7   

 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, do  29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV  

ESPECIALIDADE Composición 
Pedagoxía 

ITINERARIO --- 
Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.    3  3  3  3     Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vistae 

transposición, da improvisación, e dacomprensión dos elementos e procedementos constructivos (estructuras 
harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os tratados no grao profesional en Piano Complementario 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 

Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada  con un carácter eminentemente práctico e 
funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 

desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 

percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto  163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 

comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 
TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4,X6, 
X8, X13, X17, X21, X24, 

EP3, EC1, EC9 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, 
X13,X17,EP2, EP3, EC1 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 
X13, X17, X21, X22, X24, 

EP3, EC1, EC9 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e 
enlace de estruturas harmónicas básicas. 

T3, T13, X2, X22,EP2, EP3, 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas T3, T6, T13, X1, X2, X4, 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Composición, Pedagoxía) 

cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. X13,  X21, X22, EC1, EC9 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 

musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22, EP2, EP3, 
EP5, EC1, EC9 

 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guái docente Piano aplicado á dirección 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO Á DIRECCIÓN I-VI  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO  DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV (COMPOSICIÓN E PEDAGOXÍA) 

ESPECIALIDADE Dirección  ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0,5 h. 

ECTS/CUAD.    2  2  2  2  2  2   Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística como ferramenta fundamental na práctica da 

dirección. Coñecemento das características técnicas e sonoras do piano, así como das súas posibilidades 
interpretativas. Comprensión e percepción dos diversos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

armónicas e as súas funcións, relacións formais, etc.) das obras para piano por medio da análise. Interpretación 

de repertorio  de  diferentes estilos e aplicación das súas convencións interpretativas. Desenvolvemento da 
lectura a primeira vista e do transporte. Consecución de mecanismos para a redución de partituras. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os demostrados na proba de acceso. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 

Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 

desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 
percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  ED2, ED4, ED7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no   Decreto  171/2016 do 24 de novembro, anexo I 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 

comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 
TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4,X6, 
X8, X13, X17, X21, X24,  

ED2, ED4 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 
ED2 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24,  
ED2, ED4 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e T3, T13, X2, X22, ED2, 



                                                          . 

Guái docente Piano aplicado á dirección 

enlace de estruturas harmónicas básicas. ED4, ED7 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 

cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22,  ED2, ED4, 
ED7 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 

musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,  ED2, ED4, 
ED7   

 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Arpa, Guitarra, Música antiga) 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO I-II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-II  

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Arpa, Guitarra, Música antiga (ICP, 

Viola de gamba) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5 h. 

ECTS/CUAD.       1’5 1’5   Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vistae 

transposición, da improvisación, e dacomprensión dos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os tratados no grao profesional en Piano Complementario 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 
Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada  con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 

desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 

percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EI2, EI3, EI5, EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 
comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 

TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4, 

X8, X13, X17, X21, X24,  
EI2,  EI5, EI7. 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 

EI2, EI6, EI7. 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24, 
EI2, EI6, EI7. 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e 

enlace de estruturas harmónicas básicas. 

T3, T13, X2, X22,  EP2, EI2, 

EI5,  EI7. 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Arpa, Guitarra, Música antiga) 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 
cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22, EI2, EI5, 

EI7. 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 
musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,  EI2, EI3, 

EI5, EI7. 

 

 
4. CONTIDOS 

  
 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
  

TEMPORALIZACIÓN 
  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 

continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO I-IV  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, do  29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV  

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5 h. 

ECTS/CUAD.     1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vistae 

transposición, da improvisación, e dacomprensión dos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os tratados no grao profesional en Piano Complementario 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 
Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada  con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 
desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 

percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EI2, EI3, EI5, EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto  163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 
comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 

TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4, 

X8, X13, X17, X21, X24,  
EI2,  EI5, EI7. 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 

EI2, EI6, EI7. 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24, 
EI2, EI6, EI7. 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e 

enlace de estruturas harmónicas básicas. 

T3, T13, X2, X22,  EP2, EI2, 

EI5,  EI7. 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 

cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22, EI2, EI5, 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Jazz) 

EI7. 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 

musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,  EI2, EI3, 
EI5, EI7. 

 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO I-VI  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, DO  29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV  

ESPECIALIDADE  MUSICOLOXÍA ITINERARIO Etnomusicoloxía e Histórica 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASE INDIVIDUAL 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.    3  3  3  3  3  3   Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vistae 

transposición, da improvisación, e dacomprensión dos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os tratados no grao profesional en Piano Complementario 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 
Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada  con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 
desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 

percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EM1, EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto  163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 

comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 
TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4, 

X8, X13, X17, X21, X24,  
EM1, EM4  

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 

EM2, EM4  

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 
autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24, 

EM1, EM4    

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e 

enlace de estruturas harmónicas básicas. 
T3, T13, X2, X22,  EM4   



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Musicoloxía) 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 
cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22,   EM1, 

EM4 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 

musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,   EM1, EM4    

 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 
5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 
docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 
 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 

continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO I-IV  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  171/2015, DO 24 DE NOVMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-IV  

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5 h. 

ECTS/CUAD.   1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vistae 

transposición, da improvisación, e dacomprensión dos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os tratados no grao profesional en Piano Complementario 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 
Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada  con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 
desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 

percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EPX5, EPX6, EPX7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto  171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 
comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 

TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4, 

X8, X13, X17, X21, X24,  
EI2,  EI5, EI7. 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 

EI2, EI6, EI7. 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24, 
EI2, EI6, EI7. 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e 

enlace de estruturas harmónicas básicas. 

T3, T13, X2, X22,  EP2, EI2, 

EI5,  EI7. 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 

cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22, EI2, EI5, 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado (Produción e xestión) 

EI7. 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 

musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,  EI2, EI3, 
EI5, EI7. 

 

 
4. CONTIDOS 

  

 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

  

TEMPORALIZACIÓN 

  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 
continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado 

GUÍA DOCENTE DE PIANO APLICADO I-II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015, DO  29 DE OUTUBRO, E 

POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PIANO APLICADO I-II  

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Arpa, Canto, Corda fretada, Percusión, 

Vento madeira, Vento metal 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PROCEDEMENTOS 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5 h. 

ECTS/CUAD.     1’5 1’5     Observacións: ------ 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento dos principios básicos da técnica pianística, da capacidade de lectura a primeira vistae 

transposición, da improvisación, e dacomprensión dos elementos e procedementos constructivos (estructuras 

harmónicas, procesos formais, etc.). Traballo dun repertorio de diferentes estilos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os tratados no grao profesional en Piano Complementario 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

O estudo do Piano Aplicado debe verse como unha disciplina que globaliza e aúna distintas disciplinas como son 
Análise, Formación e adestramento auditivo e vocal, Composición, Redución de partituras, Improvisación e 

acompañamento e Composición aplicada. A disciplina está deseñada  con un carácter eminentemente práctico e 

funcional para o futuro músico, introducíndolle na audición e práctica polifónica, así como na análise e no 

desenvolvemento de estructuras harmónicas. As diferentes disciplinas reúnen certas características comúns, cuio 

coñecemento e práctica son esenciais para a formación dun músico, e o Piano Aplicado ten a virtude de facer este 

percorrido transversal ao longo delas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X17, X21,  X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EI2, EI3, EI5, EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no  Decreto  163/2015, do 29 de outubro, e no decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

  

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver unha técnica pianística básica para conseguir unha relaxación fisiolóxica e mental que permita a 
comprensión e realización dás ideas musicais no teclado, empregando as posibilidades sonoras do instrumento. 

TODAS 

Alcanzar progresivamente rapidez de reflexos na lectura a primeira vista, o transporte e a redución/simplificación de 

partituras, a través da aplicación do análisis. 

T3, T13, X1, X2, X3, X4, 

X8, X13, X17, X21, X24,  
EI2,  EI5, EI7. 

Estudar estruturas harmónicas básicas frecuentemente utilizadas. 
T3, T13, X1, X4, X13,X17, 

EI2, EI6, EI7. 

Analizar harmónicamente partituras sabendo extraer delas os elementos básicos e establecer solucións paralelas ás do 

autor. 

T3, T13, X1, X2, X4, X8, 

X13, X17, X21, X22, X24, 
EI2, EI6, EI7. 

Inventar motivos melódicos desenvolvidos de acordo cos procesos de pregunta-resposta e adaptación por transporte e 

enlace de estruturas harmónicas básicas. 

T3, T13, X2, X22,  EP2, EI2, 

EI5,  EI7. 



                                                          . 

Guía docente Piano aplicado 

Desenvolver a creatividade rítmica, melódica e harmónica. Improvisando o teclado por medio de estruturas harmónicas 
cada vez mais desenvolvidas, e aplicando todos os coñecementos estudados. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,  X21, X22, EI2, EI5, 

EI7. 

Saber realizar distintos tipos de acompañamentos desenvolvendo unha estrutura harmónica dentro dun discurso 
musical, aplicando todos os medios técnicos aprendidos, do xeito mais evolucionado posible e co estilo que se traballe. 

T3, T6, T13, X1, X2, X4, 

X13,X21,  X22,  EI2, EI3, 

EI5, EI7. 

 

 
4. CONTIDOS 

  
 

1. Desenvolvemento técnico 

2. Análisis 

3. Interpretación 

4. Lectura a primeira vista e transposición 

5. Área creativa: Armónica. Melódica. Acompañamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
  

TEMPORALIZACIÓN 
  

Práctica de aula: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo e uniforme dos temas 1 a 

5 da disciplina, en clases individuais e con apoio do docente a nivel expositivo e interpretativo. 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas achegadas polo 

docente na aula. 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

  

 

 A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. No caso de perda da avaliación 

continua o alumno/a deberá acollerse ao disposto no apartado de avaliación alternativa da programación docente correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Planificación de aula e dinámicas educativas 

GUÍA DOCENTE DE PLANIFICACIÓN DE AULA E DINÁMICAS EDUCATIVAS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PLANIFICACIÓN DE AULA E DINÁMICAS EDUCATIVAS 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.         3 Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Modelos e técnicas pedagóxicas derivados dos principios da educación. A comunicación e a interacción 

didáctica. A globalización e a individualización do ensino. Os modelos socializados. Novas tecnoloxías e medios 
de comunicación. Organización e xestión do aula. Estratexias de ensino. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a materia de Teoría da Educación, Psicopedagoxía e Didáctica Xeral 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada con Didáctica Xeral, Psicopedagoxía, Teoría da Educación e Técnicas de Aula. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

1, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 17 

COMPETENCIAS XERAIS: 5, 17, 19, 27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 5, 8, 9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os modelos e técnicas pedagóxicas dos principios da educación e das diferentes teorías xerais do aprendizaxe. T15 T17  X17 X19 EP1 

Coñecer a necesidade de organización na aula 
T1 T3 T4 T8 X19 X27 EP5 

EP8 

Reflexionar sobre como crear ambientes de aprendizaxe: regras e procedementos, ambiente físico, problemas de 

relación entre alumnos e conflito alumno-profesor. 

T3 T14 T17 X5 X19 EP1 

EP2 EP8 

Estudar o papel do profesor e as situacións en que se aplican os formatos de conferencia, traballo individual, tarefa na 
casa, indagación e debate grupal, novas tecnoloxías,... 

T1 T3 T15 X17 X19 EP1 
EP2 EP5 

Coñecer os factores que facilitan a aprendizaxe autorregulado, a aprendizaxe social e o emocional e a importancia da 

tolerancia nas aulas. 

T1 T3 T8 X5 X17 X19 EP1 

EP5 

Coñecer os distintos modos de avaliación auténtica e os efectos (positivos e negativos) que teñen as cualificacións nos 

alumnos. 

T3 T14 T15 

X5 X17 X19 X27 
EP2 EP 9 
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4. CONTIDOS 

 

A motivación, a globalización, a individualización, a socialización, a actividade e a creatividade no ensino. Técnicas e modelos. Ensino da 

autorregulación e a tolerancia. 

A creación de ambientes de aprendizaxe: organización, estratexias. Novas tecnoloxías. 

A comunicación profesor-alumno, profesor-nais e pais, alumno-alumno. Resolución de conflictos: a mediación, a titoría entre iguais, o traballo 

cooperativo, a comunidade de traballo,... 

A planificación: a programación constructivista. 

Técnicas de avaliación: probas estandarizadas,a avaliación auténtica, criterios de cualificación. Ferramentas de avaliación. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Exposición maxistral Presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica individual: estudo, análise de casos, lectura guiada e comentario de fontes. Non presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica colectiva: análise de casos, debates, traballo cooperativo, dinámicas de grupo,.... Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías individuais e grupais. Presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas, revisións,.... Presencial Ó final do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

Haberá dous tipos de avaliación: a ordinaria e a extraordinaria.  
 

A ordinaria terá en conta a asistencia dos alumnos ademais dos exames, traballos, exposicións e participación nas actividades complementarias que se 

consideren adecuadas. Se o alumno perdera a avaliación continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a 
avaliación alternativa na que substituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no 

mes de maio.  

 
A avaliación extraordinaria se contempla para os alumnos que non aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. 

 

O alumno terá un total de catro convocatorias para superar a disciplina. 
 

Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos apartados. 
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Guía docente Planificación e deseño de proxectos culturais  

GUÍA DOCENTE DE PLANIFICACIÓN E DESEÑO DE PROXECTOS CULTURAIS I-IV  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PLANIFICACIÓN E DESEÑO DE PROXECTOS CULTURAIS I-IV 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.   3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento das estruturas e tendencias socioculturais actuais e os elementos que interveñen na produción 

artística. 
Planificación de proxectos culturais e artísticos, cos seus mecanismos e estratexias de promoción específicas. 

Peculiaridades da xestión de recursos humanos nas empresas e institucións do mundo da cultura e do 

espectáculo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T6, T7, T9, T10, T11, T13, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: 
X5, X10, X11, X12, X14, X16, X17, X18, X21, X23, X25, X27 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
EPX1, EPX2, EPX3, EPX6, EPX8 
 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Traballar no coñecemento das estruturas actuais da produción artística 
T1, T2, T6, T7, X5, X11, 
X12, X14, X16, X17, X23, 

X25, EPX6.  

Planificar proxectos artísticos e culturais 

T1, T2, T3, T5, T6, T9, 
T7,,T11, T15, T17, X10, 

X17, X18, X21, X25, X27, 

EPX2, EPX3.   

Xestionar recursos humanos das empresas do sector cultural 

T1, T2, T3, T5, T6, T9, T10, 

T13, T17, X17, X21, X25, 

X27, EPX1, EPX8. 
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Guía docente Planificación e deseño de proxectos culturais  

 

 
4. CONTIDOS 

 

Introdución e desenvolvemento das diferentes estruturas da produción cultural e artística 

Planificación e desenvolvemneto de proxecto de diversa índole cultural e artística 

Coñecemento das diferentes estratexias e lexislación de tratamento de recursos humanos e estructuras e tecido empresarial do sector artístico e cultural 

 

 
METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Durante o cuadrimestre 

Exposición de traballos Presencial Esporádica 

Probas Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Esporádica 

Pescuda de información Non presencial Durante o cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente.  

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina 
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Guía docente Prácticas profesorado 

GUÍA DOCENTE DO PRÁCTICAS DE PROFESORADO 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PRÁCTICAS DE PROFESORADO 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.        3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Realización de prácticas de docencia para o coñecemento por parte do futuro docente do escenario laboral no que 

se desenvolverá a súa vida profesional, en caso de dedicarse á docencia, e que poda aplicar o aprendido nos 
módulos teóricos dos estudos de Pedagoxía. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os correspondentes as disciplinas de Teoría da Educación, Psicopedagoxía, Didáctica Xeral, Didáctica da 

Linguaxe Musical, Instrumentos escolares, Conxunto, Pedagoxía Musical e Coreografía e danza. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Está relacionada con todas as disciplinas do currículo. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

3, 6, 9, 11, 12, 13, 15 

COMPETENCIAS XERAIS: 5, 7, 10, 13, 19, 24, 27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

 Achegar ó alumno á realidade laboral do profesor e a seu campo profesional. Todas 

 Facilitar a adquisición e consolidación de coñecementos, destrezas profesionais e actitudes persoais necesarias para o 
desempeño do seu traballo e a oportunidade de aplicalas baixo a supervisión dun colaborador profesional. 

Todas 

Unificar a teoría e a práctica, enlazando os contidos académicos e a aprendizaxe da experiencia práctica. Todas 

Valorar de forma crítica a experiencia e o desenvolvemento das prácticas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

A transferencia do currículo a realidade do aula. 

A realidade do centro: relacións cos alumnos, outros profesores, pais e nais,... 

A preparación das clases, a organización de actividades no aula, a elaboración, aplicación e corrección de exames, o establecemento de criterios de 
avaliación,.... 

Mellora e innovación. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Asistencia ao conservatorio de prácticas participando nas actividades que o titor considere 

adecuadas 

Presencial Permanente 

Elaboración da memoria de prácticas Non presencial Durante o curso 

Titorías individuais co profesor do conservatorio superior Presencial Ao comezo, durante e ao 

final do curso 

Actividades complementarias Presencial Esporádicas 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A avaliación das prácticas se realizará a través del informe do profesor titor colaborador e da elaboración da memoria de prácticas do alumno. 

 

A memoria de prácticas é un documento realizado como diario das actividades cotidianas y do desenvolvemento curricular no centro. Nela  débense 
recoller todas as actividades realizadas, as observacións xurdidas durante o desenvolvemento das mesmas, os informes elaborados e as discusións e 

reflexións conxuntas. Asemade, é fundamental incorporar reflexións e análise propios, derivados do intercambio de ideas cos titores y da formación 

teórica adquirida ó longo da titulación. 
 

A memoria deberá recoller, como mínimo, a descrición organizativa do centro e do perfil sociolóxico xeral do alumnado e do seu entorno cultural, as 

fichas de seguimento das actividades realizadas no período de prácticas, así como quince unidades didácticas dunha materia relativa ao curso 
académico relacionado coa especialidade motivo das prácticas. 

 

O profesor titor das prácticas do conservatorio superior realizará reunións cos profesores colaboradores e xefes do departamento dos conservatorios 
profesionais elixidos polos alumnos. Nelas organizaranse os horarios e todas aquelas cuestión relacionadas co principio e o final do curso. 

Os profesores colaboradores levarán reconto das horas realizadas polos alumnos de prácticas. 

O profesor titor das prácticas do conservatorio superior realizará titorías co fin de aclarar as dúbidas sobre a memoria de prácticas e facilitar un índice 
para a súa realización. 

 

A non realización da totalidade das horas presenciais o a no entrega da memoria de prácticas terán como consecuencia a no superación da materia. 
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Guía docente Prácticas dirección 

GUÍA DOCENTE DE PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN I - VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   171/2016 , DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN (I – VIII) 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h 

ECTS/CUAD.  2 2 2 2 2 2 2 2 Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Posta en práctica dos coñecementos adquiridos nas disciplinas de dirección de coro e orquestra, a través da 

interpretación de composicións con linguaxes e estilos diferentes, así como en formacións de diversos tipos. 
Dinámicas e metodoloxías de ensaio. Liderado interpretativo na concepción dun proxecto, na organización de 

ensaios e concertos, e na preparación de programas de concerto. Consecución de habilidades que permitan a 

compenetración coa formación dirixida, así como a transmisión das propias concepcións interpretativas a 
outros/as músicos. Fomento da participación activa e da coherencia na práctica interpretativa. Práctica de 

repertorios procedentes de diversas tradicións interpretativas e estilísticas, e as súas implicacións. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

É necesario unha boa base a nivel artístico e xeral, así como a capacidade de expresarse e de liderazgo. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T7, T9, T10, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X17, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED1, ED3, ED7, ED9, ED10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Tomar consciencia do papel de director nas agrupacións instrumentais e corais T1, T3, T7, T10, T13, X7, X8, 

ED9, ED10 

Coñecer os diferentes tipos de agrupacións instrumentais T9, T10, X17, ED7 

Coñecer diferentes dinámicas de ensaio segundo as características das agrupacións T1, T9, T10, X7, ED7 

Analizar as problemáticas que poder xurdir en función das diferentes agrupacións T3, T7, T9, T19, T13, X8, ED9 

Executar o pulso, cambios agóxicos e dinámicas, carácter e articulación con seguridade e flexibilidade. T13, X3, X4, X12, X17, X18, 
ED10 

Balancear os planos sonoros, texturas e empaste tímbrico adecuándose ao estilo das obras T13, X3, X4, X12, X17, X18, 
ED3, ED10 

Realizar correctamente o fraseo, respiracións, golpes de arco, ataques, en función do estilo e as obras propostas. T13, X3, X4, X12, X17, X18, 
ED10 

Coñecer as posibilidades técnicas dos instrumentos T3, T13, X4, ED3, ED7 

Aprender a expresarse de forma clara e precisa a través do xesto favorecendo a comunicación entre o director e o 

grupo 

T3, T7, T10, X3, X10, ED1, 

ED9, ED10 

Coñecer e practicar a xestualidade básica de dirección e a súa correspondencia coa expresión musical. T3, T7, T10, X3, X10, ED1, 

ED9, ED10 

Saber organizar o traballo previo aos ensaios co grupo: elección do repertorio, estudo e análise das obras, 

previsión de posibles dificultades e proposta de solucións.  

T1, T3, T7, X7, X8, X11, X17, 

X18, X21, X23, ED10 
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4. CONTIDOS 

1. O Conxunto 
1.1. Tipos de agrupacións corais e instrumentais. Agrupacións infantís e xuvenís.  

1.2. Obxectivos e problemáticas específicas 

1.3. Consideracións organolóxicas e clasificación vocal 
1.4. Disposición espacial 

2. Comunicación verbal e xestual 

2.1. Planos directoriais. Estratexias comunicativas. Comunicación verbal e imitativa. Xestualidade mimética, analóxica e convencional.  
2.2. Os espazos e dimensións referenciais. Linguaxe corporal e comunicación facial. Capacidade comunicativa das articulacións do brazo (posición 

e relación de movemento). A batuta. Coordinación e independencia dos brazos.  

2.5. Figuras e subdivisións. Dispari e anticipacións. Xestos illados.  
2.6. Traxectorias do xesto. Amplitude e perfil. Velocidade e aceleración do movemento. Proporcións.  
2.7. Tipos de levare. Marcación de caldeiróns e cortes.  
3. Ensaio e concerto 

3.1.  Preparación en xeral. 

3.2. Preparación do material de orquestra  

3.3 Técnicas de ensaio 

3.4 Dirixir ópera 

3.5 Dirixir obras corais con orquestra.  
4. Interpretación en estilo 
4.1. Aspectos de interpretación e estilo 

4.2. Elección do tempo 
4.3. Tradición  

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teórico-prácticas con ou sen agrupacións Presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Exposición traballos Presencial Esporádica 

Práctica xestual Presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Actividades complementarias Presencial  Esporádica 

Preparación de materiais Non presencial Permanente durante o cuadrimestre 

Titorías Presencial  Esporádica 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. Sen embargo, existen fórmulas de recuperación se o número de faltas de asistencia é 
significativo.  A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria.  

 

Avaliación ordinaria:  

- Avaliación continua durante as clases e ensaios  

- Probas individuais ou colectivas.  

- Revisión materiais 

- Asistencia presencial  

 

Avaliación alternativa (perda avaliación continua) 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 

Avaliación extraordinaria: 

- Proba individual con agrupación 

- Proba teórico-práctica 

- Proba escrita 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Principios de interpretación das músicas de tradición oral  

GUÍA DOCENTE DE PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.        3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e análise dos principios de interpretación, a través da audición e visualización, de diferentes exemplos de 
música de tradición oral, empregando para elo diferentes parámetros como o rítmico, melódico, harmónico, etc. 

Coñecemento dos diferentes métodos interpretativos e a súa relación con disciplinas como antropoloxía, a teoría 

da información, a semiótica, a psicoacústica, a psicoloxía cognitiva, etc. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
 T1, T2, T3   

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X11, X23  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM1, EM2, EM3, EM7, EM8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Estudar e analizar os principios de interpretación de exemplos relevantes de música de tradición oral T1, T2, X4, X11, EM1, EM8 

Identificar aos intérpretes mais recoñecidos das músicas de tradición oral e culta non occidental T 2, X11, X23, EM7, EM8 

Valorar o estudo das músicas doutros lugares do mundo como contribución á sensibilización social da súa importancia 

cultura 
T1, X23, EM7 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Principios de interpretación das músicas de tradición oral 

2. A interpretación en África 

3. A interpretación en Asia 

4. A interpretación en Oceanía 

5. A interpretación en Europa 
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Guía docente Principios de interpretación das músicas de tradición oral  

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente psicopedagoxía 

GUÍA DOCENTE DE PSICOPEDAGOXÍA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: PSICOPEDAGOXÍA 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da Linguaxe Musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 4 

ECTS/CUAD.     6     Observacións:  

 

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Fundamentos de psicoloxía evolutiva. Teorías da aprendizaxe. Estilos de ensinanza-aprendizaxe. Motivación. 
Metacognición. O desenvolvemento da competencia emocional. Ensinanza para o aprendizaxe de coñecementos, 

a autorregulación, a creatividade e a tolerancia. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  Os correspondentes a Teoría da Educación. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada coas didácticas xeral e da linguaxe musical xa que o momento evolutivo do 

alumno debe térense en conta para secuenciar os contidos e as actividades a realizar. Asémosmo a motivación e a 
intelixencia emocional inflúen na forma e no modo  de aprender. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

1, 2, 3, 8, 15 

COMPETENCIAS XERAIS: 8, 24, 25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 5, 9 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Comprender a importancia do bo ensino e de ser un profesor experto así como o papel da teoría e a investigación na 

psicoloxía educativa 

T1 T2 T8 T15 X18 X24  X25  

E1   

 Coñecer as implicacións das teorías de Piaget e de Vygotsky para o ensino de alumnos de distintas idades. 
T1 T2 T8 T15 X18 X24 X25 

E1 E5  

Aprender a utilizar a análise condutual aplicada para resolver problemas académicos ou condutuais comúns. Coñecer 

as consecuencias que poden seguir a calquera conduta e os efectos que terían sobre condutas futuras. 

T1 T2 T3 T8 T15 X18 X24  

X25 E1 E5 

Aprender a motivar a transferencia positiva da aprendizaxe. T1 T2 T3 T8 T15  X18 X24 
X25 E1 E5 

 Estudar as perspectivas constructivistas da aprendizaxe e como incorporar a indagación, a aprendizaxe baseada en 
problemas, as conversacións instrucionales e as aprendizaxes cognoscitivas ao ensino. 

T1 T2 T3 T8 T15  X18 X24  
X25 E1 E5 

 

 
 

4. CONTIDOS 

 

Psicoloxía evolutiva. O desenvolvemento da intelixencia. A teoría de J. Piaget. O desenvolvemento persoal, social e moral. A teoría de Erikson. A 

teoría de Kohlberg 
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Perspectivas conductistas da aprendizaxe: Thorndike y Skinner. 

Perspectivas cognoscitivistas da aprendizaxe: o modelo de procesamento da información, a metacognición, a aprendizaxe por descubrimento de 

Brunner, a aprendizaxe expositivo y significativo de  Ausubel, os procesos de representación. 

Perspectivas social cognoscitiva e social constructivista da aprendizaxe. A aprendizaxe situado. 

A motivación e a linguaxe. Estilos cognoscitivos e estilos de aprendizaxe 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Permanente 

Clases prácticas: exposicións, estudos de supostos, análise de casos. Debates. Presencial Permanente 

Traballo persoal: lectura de fontes, recursos de internet,... Non presencial Permanente 

Traballo colaborativo: participación activa no grupo Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo Presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial Ó final do cuadrimestre 

 

 
 

 

6. AVALIACIÓN 

 

Haberá dous tipos de avaliación: a ordinaria e a extraordinaria. A ordinaria terá en conta a asistencia dos alumnos ademais dos exames, traballos, 
exposicións e participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas.  

 

Se o alumno perdera a avaliación continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na 
que substituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no mes de maio.  

 

A avaliación extraordinaria se contempla para os alumnos que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. 
 

O alumno terá un total de catro convocatorias para superar a disciplina. 

 
Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos apartados. 
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Guía docente Redución de parituras aplicada á composición 

GUÍA DOCENTE DE REDUCIÓN DE PARTITURAS APLICADA Á COMPOSICIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REDUCIÓN DE PARTITURAS APLICADA Á COMPOSICIÓN I-II 

ESPECIALIDADE Composición  ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Reducción ao teclado de partituras de distintas formacións vocais e instrumentais de dificultade progresiva, 
análise de elementos musicais incluídos na partitura e aplicación ao teclado. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, aqueles que están implícitos no currículo de primeiro curso dos estudos superiores 
na especialidade de Composición; e para o segundo cuadrimestre, aqueles adquiridos no primeiro da disciplina. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X8, X13, X15, X17, X21, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC2, EC3, EC5, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Diferenciar voces principales e secundarias dentro de calquera formación instrumental Todas 

Recoñecer as características tímbricas concretas de unha obra, sea cal sea a súa formación Todas 

Leer con facilidade os instrumentos transpositores de calquera agrupación instrumental Todas 

Transcribir e interpretar ao piano tanto obras de instrumentos a só como de cámara ou orquesta. Todas 
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4. CONTIDOS 

A redución da partitura 

2. A reducción e trancrición escrita da partitura 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases teórico-práctica Presencial Regular 

Exposición de traballos Presencial Regular 

Práctica individual Non presencial Permanente 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Redución aplicada á dirección 

GUÍA DOCENTE DE REDUCIÓN DE PARTITURAS I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, do 24 de novembro. 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: Redución de partituras I-VI 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO Dirección 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 

ECTS/CUAD.    2 2 2 2 2 2 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Práctica da redución ao piano de partituras de diferentes formacións vocais e instrumentais e a súa aplicación 

como recurso de estudo. Esquematización da redución da partitura como fonte para os ensaios vocais e 
instrumentais. Desenvolvemento da capacidade de lectura e síntese dos elementos característicos da partitura 

xeral para a súa redución ao piano, a través dos principais elementos harmónicos, tímbricos, rítmicos e formais. 

Utilización dos recursos e capacidades polifónicas do piano. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao medio de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Composición, instrumentación, historia da música 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X13, X15, X17, X21, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED3, ED4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro no anexo II. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Diferenciar voces principais e secundarias dentro de calquera formación instrumental. 
T.2, T.6, T.8, X.1, X.8, X.10, 

X.15, E.D.3. 

2. Recoñecer as características tímbricas concretas de unha obra, sexa cal sexa a súa formación. 
T.2, T.6, T.8, X.1, X.8, X.10, 
X.15,E.D.2,E.D.3,E.D.4. 

3. Ler con facilidade os instrumentos transpositores de calquera agrupación instrumental. 

T.1, T.2, T.3, T.6, T.8, T.15, 
T.17, X.1, X.2, X.3, X.8, 

X.9, X.10, X.15, X.21, X.22, 

X.24,E.D 3. 

4. Transcribir e interpretar ao piano tanto obras de instrumentos a só como de cámara ou orquestra. 

T.1, T.2, T.3, T.6, T.8, T.13, 

T.15, T.17, X.1, X.2, X.3, 

X.8, X.9, X.10, X.21, X.22, 
E.D.2,E.D.3,E.D.4. 

 

 
4. CONTIDOS 

1- Lectura a vista e transporte 

2- O baixo cifrado   
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3- Lectura de corais a catro claves 

4- Lectura de diferentes agrupacións camerísticas 

5- As seccións da orquestra 

6- A reducción ao piano de partituras orquestrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos cuadrimestres 

Exposición maxistral presencial esporádica 

Práctica individual e colectiva presencial permanente 

Exposición, interpretación e debate de traballos presencial esporádica 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

-Avaliación Ordinaria:  Exposición de traballos individuais. 

                                      Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 
 

-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 

 
-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Repertorio de Lied 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DE LIED I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO DE LIED I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  1,5 1,5 1,5 1,5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Interpretación de obras diversas do xénero liederístico para voz e piano, adecuadas ás características 

vocais, coa correcta eficiencia técnica e adecuación ao xénero, época e autor/a. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior; e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, os 

adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa cos contidos de outras disciplinas específicas do itinerario, tales como o 

Canto, e os Idiomas aplicados ao canto. Está tamén relacionada de maneira propedéutica cos contidos das 

disciplinas Música de cámara, Historia do canto e Repertorio do século XX-XXI. 
A disciplina de Repertorio de Lied debe capacitar ao alumnado para unha interpretación de alto nivel no 

Lied, afondando no estilo e características propias do xénero. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Discernir os diferentes estilos musicais das diferentes épocas e autores. T1, T2, T4, T6, T17, X5, 

X11, X17,  X24, EI6 

Afondar en todos os aspectos técnicos e estilísticos. T1, T2, T4, T5, T6, T17, X5, 

X11, X17,  X24, EI6 

Desenvolver unha capacidade interpretativa que lle permita abordar o repertorio correspondente. T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Controlar as características da propia voz: extensión, timbre, flexibilidade, cor, e poder utilizalas en todo tipo de 

calidades expresivas. 

T1, T2, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares de cada 

lingua. 

T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 
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4. CONTIDOS 

 

O repertorio do Lied. Estilo e características. 

Interpretación estilística diferenciada en función do estilo e autor. 

Desenvolvemento da capacidade expresiva e creativa en relación coa interpretación musical. 

Aplicación das particularidades lingüísticas e fonéticas das obras a interpretar. 

Metodoloxía de traballo autónomo 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 
Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e puntualizacións técnicas a priori 

das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 
aplicables no repertorio a estudar. ) 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á práctica do repertorio, en clase ou na 
casa) 

Presencial e  
Non Presencial 

Permanente durante o 
cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 
ao autor, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 
traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a exposicións, seminarios, conferencias..., 

relacionados coa materia). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre, 

en audicións de clase e/ou públicas 
2. Revisión de probas 

 

Presencial 

 
Non presencial (tempo 

especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DE ÓPERA E ZARZUELA I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO DE ÓPERA E ZARZUELA I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO CANTO 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE INDIVIDUAL 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.     1,5 1,5 1,5 1,5  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Interpretación de obras diversas do xénero de ópera e zarzuela, segundo as características vocais do/a alumno/a, 

coa necesaria eficiencia técnica, e adecuación ao xénero, autor/a e época á que pertence. Desenvolvemento das 
dimensións básicas da interpretación destes xéneros, con acompañamento pianístico. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Para o primeiro cuadrimestre, os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para os cuadrimestres seguintes 

os adquiridos no correspondente cuadrimestre anterior. Ademais, os relativos ás disciplinas de canto e idiomas 
aplicados ao canto dos cuadrimestres anteriores ao que se estea a realizar. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa cos contidos de outras disciplinas específicas do itinerario, tales como o Canto, 
os Idiomas, ou Historia do Canto. Está tamén relacionada de maneira propedéutica cos contidos da disciplina de 

Música de cámara, e cos contidos de repertorio do século XX-XXI, de ser o caso. 

A disciplina de Repertorio de ópera e zarzuela debe capacitar ao alumnado para unha interpretación de alto nivel 

no repertorio de estes xéneros musicais, afondando no seu estilo e características. 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Discernir os diferentes estilos musicais das diferentes épocas e autores. T1, T2, T4, T6, T17, X5, 
X11, X17,  X24, EI6 

Afondar en todos os aspectos técnicos e estilísticos. T1, T2, T4, T6, T17, X5, 
X11, X17,  X24, EI6 

Desenvolver unha capacidade interpretativa que lle permita abordar o repertorio correspondente. T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Controlar as características da propia voz: extensión, timbre, flexibilidade, cor, e poder utilizalas en todo tipo de 

calidades expresivas. 

T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares de cada 
lingua. 

T1, T2, T5, T6, T13, T17, 
X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 
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4. CONTIDOS 

 

1-O repertorio de ópera e zarzuela. Diferentes estilos e obras. 

2-Interpretación estilística diferenciada en función do estilo e autor. 

3- Desenvolvemento da capacidade expresiva e creativa en relación coa interpretación musical. 

4- Aplicación das particularidades lingüísticas e fonéticas das obras a interpretar. 

5- Metodoloxía e tempo de estudo. 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 
Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e puntualizacións técnicas a priori 

das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 
aplicables no repertorio a estudar. ) 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á práctica do repertorio, en clase ou na 
casa) 

Presencial e  
Non Presencial 

Permanente durante o 
cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 
ao autor, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 
traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a exposicións, seminarios, conferencias..., 

relacionados coa materia). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre, 

en audicións de clase e/ou públicas 
2. Revisión de probas 

 

Presencial 

 
Non presencial (tempo 

especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Repertorio de Oratorio 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DE ORATORIO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO DE ORATORIO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  1,5 1,5       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Interpretación de obras diversas do xénero de oratorio (incluíndo cantatas, misas, motetes, etc.), tendo 
en conta as características vocais do/a alumno/a, coa correcta eficiencia técnica e adecuación ao xénero, 

época e autor/a. Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación destes xéneros, con 

acompañamento pianístico. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; e para o segundo cuadrimestre, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Repertorio de Oratorio é unha disciplina propia da especialidade de Interpretación/Canto, que ten como 
obxectivo fundamental o afondamento do estilo e características propias desta parte fundamental da 

historia da Música vocal.  

Ten relación directa coas disciplinas de canto e idiomas aplicados ao canto; asemade, de maneira 

propedéutica con outras disciplinas como Interpretacións Históricas, Música de cámara, e Historia do 

Canto. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Discernir os diferentes estilos musicais das diferentes épocas e autores. T1, T2, T4, T6, T17, X5, 

X11, X17,  X24, EI6 

Afondar en todos os aspectos técnicos e estilísticos. T1, T2, T4, T5, T6, T17, X5, 

X11, X17,  X24, EI6 

Desenvolver unha capacidade interpretativa que lle permita abordar o repertorio correspondente. T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Controlar as características da propia voz: extensión, timbre, flexibilidade, cor, e poder utilizalas en todo tipo de 

calidades expresivas. 

T1, T2, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares de cada 

lingua. 

T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 
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Guía docente Repertorio de Oratorio 

 
4. CONTIDOS 

1-O repertorio de Oratorio. Estilo e características. 

2-Interpretación estilística diferenciada en función do estilo e autor. 

3- Desenvolvemento da capacidade expresiva e creativa en relación coa interpretación musical. 

4- Aplicación das particularidades lingüísticas e fonéticas das obras a interpretar. 

5- Metodoloxía de traballo autónomo e estudo 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das expectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 
Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e puntualizacións técnicas a priori 

das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 

aplicables no repertorio a estudar. ) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á práctica do repertorio, en clase ou na 
casa) 

Presencial e  
Non Presencial 

Permanente durante o 
cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

ao autor, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 

traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a exposicións, seminarios, conferencias..., 
relacionados coa materia). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre, 
en audicións de clase e/ou públicas 

2. Revisión de probas 

 

Presencial 
 

Non presencial (tempo 

especial de titoría) 

 

Medio e final do 
cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 



Guía docente Repertorio orquestral (Corda fretada)

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO ORQUESTRAL E INSTRUMENTOS AFINS

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECERTO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO)

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

DISCIPLINA: REPERTORIO ORQUESTRAL E INSTRUMENTOS AFINS

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Violín, Viola, Violoncello, Contrabaixo

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h.

ECTS/CUAD. 3 3 3 3 3’5 3’5 Observacións:

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS

DESCRITOR:

Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, de ser o caso, dos roles de cada instrumento
dentro da sección. Desenvolvemento, de ser o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos
instrumentos afíns. Estudo da práctica dos instrumentos afíns, de ser o caso, no repertorio orquestral.

COÑECEMENTOS PREVIOS:
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro,
coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior.

RELACIÓN CON OUTRAS
DISCIPLINAS:

Relacionada co instrumento principal e coa materia de orquestra pola posta en práctica da materia

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS:
T1, T3,T6, T7, T13

COMPETENCIAS XERAIS:
X3, X6, X8, X10, X11, X15

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
EI2, EI4, EI6

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro

3. OBXECTIVOS

DESCRICIÓN
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Iniciar o estudo sistemático de pasaxes do repertorio orquestral das diferentes épocas e estilos, referido tanto a pasaxes
de tutti como a soli de orquestra.

Todas

Aplicar os coñecementos históricos, formais, harmónicos e técnicos necesarios para unha interpretación de acordo co
estilo da obra.

Todas

Asimilar as diferenzas existentes entre o traballo individual e o orquestral en conceptos como o ritmo, a afinación e a
sonoridade, como elementos variables.

Todas

Interpretar un número representativo de fragmentos orquestrais de diferentes épocas e estilos. Todas

Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e a autonomía suficiente para solucionar os problemas que podan
xurdir.

Todas

Coñecer de forma xeral as características do repertorio orquestral en función da época, estilo e autor do mesmo. Todas



Guía docente Repertorio orquestral (Corda fretada)

4. CONTIDOS

Ritmo

Afinación

Produción do son

Solo e tutti

Divisi

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre

Audicións Presenciais
Ao longo do
cuadrimestre

Traballo persoal Non Presenciais Todo o cuadrimestre

6. AVALIACIÓN

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.

No caso da perda de avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre
correspondente.

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina para
cada un dos instrumentos.
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Guía docente Repertorio orquestral-Percusión 

 

GUÍA DOCENTE DE REPETORIO ORQUESTRAL I-VI (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO ORQUESTRAL I-VI(PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Percusión 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Percusión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3’5 3’5 _ _ Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, de ser o caso, dos roles de cada instrumento dentro da 

sección. Desenvolvemento, de ser o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos instrumentos afíns. Estudo 

da práctica dos instrumentos afíns, de ser o caso, no repertorio orquestral. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Percusión sendo 
inherente á súa esencia e existencia. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 1,T 3,T 6, T 13. 

COMPETENCIAS XERAIS: X 3, X 6, X 8, X 10, X 11, X 15. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, EI 2, EI 3, EI 4, EI 5, EI 8, EI 9, EI 10. 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer e interpretar as pasaxes que normalmente se esixen en probas de orquestra de repertorio  para percusión con 
precisión e coñecemento do contexto histórico e estilístico da obra cunha dificultade acorde aos cuadrimestres. 

T 1, T3, T6, T13; X 3, X 6, X 
8, X 10, X 11, X 15; EI 1, EI 

2, EI 3, EI 4, EI 5, EI 8, EI 9, 

EI 10. 

2. Demostrar a sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar aspectos técnicos e expresivos relacionados coa 

calidade sonora especialmente a afinación e as dinámicas en tódolos rexistros dos instrumentos e aplicar a análise no 
estudo técnico e expresivo para unha mellor comprensión e interpretación do feito musical. 

T 1, T3, T6, T13; X 3, X 6, X 

8, X 10, X 11, X 15; EI 1, EI 

2, EI 3, EI 4, EI 5, EI 8, EI 9, 
EI 10. 

3. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo. 

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8; EI 1,  EI 9, EI 10. 

4. Actuar en público con autocontrol, rigor, dominio técnico e da memoria os fragmentos orquestrais establecidos, 
tendo en conta todos os aspectos que debe ter un concerto ou proba orquestral. 

T 1,  T3, T6 T13;  X 3, X 6, 
X 8, X 11, X 15; EI 1, EI 2, 

EI 3, EI 4, EI 5, EI8, EI9 EI 

10. 
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Guía docente Repertorio orquestral-Percusión 

 

 
4. CONTIDOS 

1.Introducción histórica, estética, formal e interpretativa dos extractos orquestrais:  
1.1.Contextualización histórica e estética.  

1.2 Introducción analítica aos elementos formáis, rítmicos, melódicos e texturais dos extractos propostos. 

2. Interpretación dos fragmentos 
2.1. Localización de dificultades e superación das mesmas 

2.2. Afianzamento de técnicas específicas dos distintos instrumentos de percusión. 

3. Adestramento progresivo e permanente da memoria.  

4. Normas de comportamento a seguir nas audicións e concertos tanto en calidade de intérprete como de ouvinte. 

5. Desenvolvemento das audicións correspondentes a cada cuadrimestre. 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Guía docente Repertorio orquestral vento madeira 

GUÍA DOCENTE DE Repertorio Orquestral I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO ORQUESTRAL I-VI (Vento madeira) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Frauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD. 3 3 3 3 3,5 3,5 - - Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, se é o caso, dos roles de cada instrumento dentro da 

sección. Desenvolvemento, se é o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos instrumentos afíns. Estudo da 
práctica dos instrumentos afíns, se é o caso, no repertorio orquestral. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A relación natural que se establece entre os contidos propios e os contidos das disciplinas de Repertorio 

Orquestral, Música de Cámara e Repertorio con Piano Acompañante son o eixo principal da formación do futuro 
intérprete. O grao de complementariedade entre as disciplinas anteditas creará unha base firme para iniciar no 

futuro uns posibles estudos de posgrao. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T13    

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X6, X8, X10, X11, T15 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Fomentar no alumno o interese polo repertorio sinfónico, potenciar o uso de fontes fonográficas,e a asistencia a 

concertos. 

T13,X3,X8,X10X11,X15,E2,

E3,E5,E10. 

Contextualizar histórica e estilísticamente o repertorio e os fragmentos a traballar. 

T1,T13, 

X6,X8X11,X15,E2,E4,E5,E1

0 

Coñecer a estrutura dunha proba de orquestra e as estratexias para afrontala así como participar en probas de orquestra 

ben sexa de xeito simulado ou real. 

T1,T3,T6,T13,X3,X6,X8,X1

1,X15,E1,E2,E4,E5,E8,E9,E
10 

Coñecer e aplicar axeitadamente os criterios musicais ligados á interpretación do repertorio orquestral de acordo coa 

súa evolución estilística. 

T1,T3,T6,T13,X3,X6,X8,X1
1,X15,E1,E2,E4,E5,E8,E9,E

10 

Practicar lectura a primeira vista con particellas de obras sinfónicas 

T1,T3,T&,T13,X3,X6,X8,X1

1,X15,E1,E2,E3,E4,E5,E8,E

9,E10 

Traballar os distintos tipos de rol a desenvolver na orquestra. 
T1,T3,T6,T13,X3,X6,X8,X1

1,X15,E1,E2,E3,E4,E8,E9,E
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10 

Coñecer de memoria aqueles solos que pola súa dificultade técnica así o precisen. 
T1,T3,T6,T13,X8,E1,E2,E4,
E5,E8,E9,E10 

Consolidar o estudio dos instrumentos afins e do seu repertorio orquestral (cuadrimestres IV, V e VI) 

T1,T3,T6,T13,X3,X6,X7,X8,

X15, 
E1,E2,E4,E5,E8,E9,E10 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Interpretación dos extractos orquestrais. 

2. Estudo da técnica. 

3. Perfeccionamento interpretativo. 

4. Audición pública. 

5. Lectura a primeira vista. 
 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Actividades de ensino aprendizaxe. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Práctica individual e/ou colectiva.. 
Presenciais/Non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias e/ou extraacadémicas. Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou exames. Presenciais Esporádicamente. 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

Ordinaria: 

Avaliación continua. 

Avaliación alternativa. 
Extraordinaria: 

Audición pública. 

A perda de avaliación continua seguirase segundo o descrito na programación. 
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Guía docente Repertorio orquestral vento madeira 
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Guía docente Repertorio Orquestral Vento metal 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO ORQUESTRAL I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPETORIO ORQUESTRAL I_VI 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Vento metal (Trompeta, Trompa, 

Trombón, Tuba) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3’5 3’5   Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, de ser o caso, dos roles de cada instrumento dentro da 
sección. Desenvolvemento, de ser o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos instrumentos afíns. Estudo 

da práctica dos instrumentos afíns, de ser o caso, no repertorio orquestral. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Clarinete sendo inherente 
á súa esencia e existencia. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X6, X8, X10, X11, X15 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Expresarse con sensibilidade musical e estética para interpretar e gozar a música das diferentes épocas e estilos, e para 

enriquecer as súas posibilidades de comunicación e de realización persoal. 

T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 

X10, X11, X15, EI1, EI2, 
EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Ser conscientes da importancia do traballo individual e adquirir as técnicas de estudo necesarias que permitan a 

autonomía no traballo e a valoración do mesmo. 

T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 

X10, X11, X15, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Interpretar, analizar e valorar críticamente a calidade da música en relación cos seus valores intrínsecos. 
T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 
X10, X11, X15, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Aplicar os coñecementos harmónicos, formais e históricos para conquerir unha interpretación artística de calidade. 
T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 
X10, X11, X15, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Ter a disposición necesaria para saber integrarse nun grupo como un membro máis do mesmo ou para actuar como 

responsable do conxunto. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidadecomunicativa. 

T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 
X10, X11, X15, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 
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Guía docente Repertorio Orquestral Vento metal 

Apreciar a importancia da música como linguaxe artística e medio de expresión cultural dos pobos e das persoas. 

T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 

X10, X11, X15, EI1, EI2, 
EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Habituarse a escoitar música para formar a súa cultura musical e establecer un concepto estético que lles permita 
fundamentar e desenvolver os propios criterios interpretativos. 

T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 
X10, X11, X15, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións estéticas que lle permitan cumprir coa súa responsabilidade como 

intérprete. 

T1, T3, T6, T13, X3, X6, X8, 
X10, X11, X15, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10 

 

 

 

 

4. CONTIDOS 

 

Estudo da literatura do instrumento do repertorio orquestra e operístico tanto de solos como paxases de tutti. 

Estudo do repertorio orquestral e operístico que se consideren imprescindibles para o dominio da capacidade musical do alumno en relación ao seu 
instrumento. 

Aplicación dos coñecementos musicais e técnicos do instrumento na execución do repertorio sinfónico e operístico. 

Audición e estudo do repertorio orquestra e operístico dende a análise e a comprensión de diferentes versións de grandes intérpretes de todos os 

tempos 

Preparación das probas de ingreso requeridas para o acceso nas orquestras sinfónicas actuais 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Esporádicamente 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na programación anual dos diferentes cuadrimestres. 
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Guía docente Repertorio do século XX-XXI (Canto) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DO SÉCULO XX-XXI (I-II) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO DO SÉCULO XX-XXI (I-II) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 
Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.      2 2   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Interpretación de obras escritas nos séculos XX e XXI abranguendo diferentes xéneros vocais (ópera, Lied, 
oratorio, etc.), tendo en conta as características vocais do/a alumno/a, desenvolvendo unha técnica e 

adecuándose ás características do estilo do/a autor/a e xénero delas. Desenvolvemento das dimensións 

básicas da interpretación de obras destes séculos, con acompañamento pianístico. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Para o primeiro cuadrimestre, os requiridos na proba de acceso ao grao superior.. Para o segundo cuadrimestre, 

os adquiridos cuadrimestre anterior. Ademais, os relativos ás disciplinas de canto e idiomas aplicados ao canto 
dos cuadrimestres anteriores ao que se estea a realizar. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación directa cos contidos de outras disciplinas específicas do itinerario, tales como o Canto, 

os Idiomas, ou Historia do Canto. Está tamén relacionada de maneira propedéutica cos contidos da disciplina de 
Música de cámara.. 

A disciplina de Repertorio do século XX-XXI debe capacitar ao alumnado para unha interpretación de alto nivel 

no repertorio de diferentes xéneros musicais de compositores do século XX-XXI, afondando no seu estilo e 
características. 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T4, T5, T6, T13, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X5, X11, X17, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Discernir os diferentes estilos musicais de obras de compositores dos séculos XX e XXI T1, T2, T4, T6, T17, X5, 

X11, X17,  X24, EI6 

Afondar en todos os aspectos técnicos e estilísticos. T1, T2, T4, T6, T17, X5, 
X11, X17,  X24, EI6 

Desenvolver unha capacidade interpretativa que lle permita abordar o repertorio correspondente. T1, T2, T5, T6, T13, T17, 

X1, X3, X5, X11, X17, X21, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Controlar as características da propia voz: extensión, timbre, flexibilidade, cor, e poder utilizalas en todo tipo de 
calidades expresivas. 

T1, T2, T5, T6, T13, T17, 
X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 

Desenvolver os recursos vocais que lle permitan aplicar os coñecementos de fonética e prosodia particulares de cada 
lingua. 

T1, T2, T5, T6, T13, T17, 
X1, X3, X5, X11, X17, X21, 

X24, EI1, EI2, EI4, EI5,EI10 
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Guía docente Repertorio do século XX-XXI (Canto) 

 

 
4. CONTIDOS 

 

O repertorio do século XX-XXI. Diferentes estilos e obras. 

Interpretación estilística diferenciada en función do estilo e autor. 

Desenvolvemento da capacidade expresiva e creativa en relación coa interpretación musical. 

Aplicación das particularidades lingüísticas e fonéticas das obras a interpretar. 

Metodoloxía e tempo de estudo. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases. 

Contextualización das obras escollidas para o seu repertorio e puntualizacións técnicas a priori 
das mesmas.) 

Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición para introducir os aspectos teóricos e estilísticos 

aplicables no repertorio a estudar. ) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual ( Tempo que o alumno/a dedicará á práctica do repertorio, en clase ou na 

casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto 

ao autor, estilo, fonética, tradución do texto …) 

Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información, traballo persoal (tempo de pescuda de información adicional ao 

traballo da aula proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades complementarias (Asistencia a exposicións, seminarios, conferencias..., 

relacionados coa materia). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  
1. Probas prácticas coa interpretación do repertorio traballado durante o cuadrimestre, 

en audicións de clase e/ou públicas 

2. Revisión de probas 

 
Presencial 

 

Non presencial (tempo 
especial de titoría) 

 
Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Repertorio do S. XX-XXI (Guitarra) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DO S. XX-XXI (I-III) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO DO S. XX-XXI (I-III) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais:  

ECTS/CUAD.      3 3 3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento e práctica do repertorio máis representativo para guitarra ou con guitarra dos séculos XX/XXI 
incidindo nos trazos estilísticos, formais e compositivos do mesmo. Notación e efectos instrumentais. Criterios 

interpretativos aplicables a este repertorio.     

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Con materias prácticas propias do itinerario. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T4, 12, 14, 15 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, 4, 5, 9, 11, 12, 22, 24, 25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, 2, 4, 7, 8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer os compositores mais representativos de este período. 
T4, T12, T14, T15, X3, X4, 
X5, X9, X11, X12, X22, 

X24, 25, E1, E2, E4, E7, E8 

Coñecer as características máis importantes do repertorio de este período e valorar a importancia do achegamento ao 
repertorio actual. 

T4, T12, T14, T15, X3, X4, 

X5, X9, X11, X12, X22, 

X24, 25, E1, E2, E4, E7, E8 

Desenvolver a capacidade de procura de documentación. 

T4, T12, T14, T15, X3, X4, 

X5, X9, X11, X12, X22, 

X24, 25, E1, E2, E4, E7, E8 

Analizar as principais tendencias e movementos artísticos que se producen neste período 

T4, T12, T14, T15, X3, X4, 

X5, X9, X11, X12, X22, 

X24, 25, E1, E2, E4, E7, E8 

Coñecer a influencia dos diferentes autores na evolución e didáctica no instrumento actual. 

T4, T12, T14, T15, X3, X4, 

X5, X9, X11, X12, X22, 
X24, 25, E1, E2, E4, E7, E8 
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Repertorio do S. XX-XXI (Guitarra) 

4. CONTIDOS 

Movementos artísticos e culturais de este período. Estudo dos principais autores.   

Coñecemento e análise do repertorio máis representativo dos principais autores. 

Interpretación de algunha obra representativa das distintas correntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Exame Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Titorías 
Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádiccamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas  programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Repertorio Século XX-XXi (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DO S. XX/XXI (I-II)   

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO DO S. XX/XXI I-II 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO PIANO 

CARÁCTER DISCIPLINA OBRIGATORIA TIPO DE CLASE COLECTIVA 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h.  

ECTS/CUAD.     3 3   Observacións:  

 

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Afondamento no repertorio dos séculos XX e XXI valorando a creación musical como a acción de dar forma 

sonora a un pensamento estrutural rico e complexo. Coñecemento das diferentes notacións gráficas 

contemporáneas en relación coa variedade estilística presente neste repertorio específico. Preparación adecuada 
para a interpretación en público.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Aqueles que están implícitos ao finalizar o segundo curso de grao superior.  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T9, T11, T16, T17  

COMPETENCIAS XERAIS: 
X3, X10, X14, X17, X23  

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS: 
EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as diferentes tendencias de creación musical do S. XX e XXI.  
 

T9, T11, T16, X10, X14, 

X17, X23, EI6, EI7  

Afondarna evolución estillística dos compositores estudados.  
 

T9, T11, T16, X10, X14, 
EI1, EI4, EI7, X17, EI6.  

Comprender as diferentes notacións gráficas contemporáneas en relación cos estilos estudados.  
 

T9, T11, X3, X17, EI1, EI4, 

EI7  

Acadar os coñecementos necesarios para a interpretación de obras representativas das diferentes tendencias estudadas.  
T9, T11, T16, T17, X3, 

X14, X17, X23, EI1, EI2, 

EI3, EI4, EI5, EI7, EI8.  
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Guía docente Repertorio Século XX-XXi (Piano) 

 

4. CONTIDOS 

1. A música para piano europea na primeira metade do S. XX 

2. A música para piano americana na primeira metade do S. XX 

3. A música para piano dende a segunda metade do S. XX ata a actualidade 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clase teórico-práctica colectiva: traballo sobre os estilos e as obras con explicacións e 

suxerencias do profesor.  
Presencial Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Práctica individual: estudo persoal do alumno seguindo ás directrices recibidas nas clases 

individuais.  
Non presencial Permanente ao longo do 

cuadrimestre 

Audicións cuadrimestrais: participación do alumnado na audición organizada polo 

departamento interpretando o repertorio estudado.  
Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Esporádica ao longo do 
cuadrimestre 

 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

O alumnado dispón de 4 convocatorias: 2 ordinarias e 2 extraordinarias.  

 
En cada unha delas aplicarase o tipo de avaliación correspondente (avaliación ordinaria ou extraordinaria).  

 

No caso da perda da avaliación continua o alumno ten dereito á aplicación da avaliación alternativa.  
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                          . 

Guía docente RITA (Acordeón) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACOMPAÑANTE I-V 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACMPAÑANTE I-V 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Acordeón 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano acompañante 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.     1 1 1 1 1 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en 
repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e 

requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos 
distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación 

en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
As materias coa denominación Repertorio 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X11, X19, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer as características estilísticas, estéticas e a tradición interpretativa das pezas para instrumento solista e 
orquestra máis salientables do itinerario instrumental que estea a cursar o alumno, coa super visión e o apoio do 

pianista acompañante. 

Todas 

2. Desenvolver as técnicas de interpretación solista con piano concertante ou con acompañamento da parte orquestral 

reducida a piano. 
Todas 

3. Practicar o reper torio a dúo con piano ou piano concer tante, a través da redución da par te orquestral a 
acompañamento pianístico. 

Todas 

4. Interpretar en público o reper torio traballado nos ensaios, cunha calidade válida e amosando entidade artística. Todas 

5. Desenvolver a capacidade de traballo en grupo, de compromiso e optimización do esforzo. Todas 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente RITA (Acordeón) 

4. CONTIDOS 

Repertorio 

Adaptación e equilibrio entre solista e acompañamento pianístico/orquestra. 

Técnicas de interpretación 

A interpretación en público 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audición cuadrimestral Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Repertorio con instrumento de tecla acompañante (Guitarra, Percusión) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACOMPAÑANTE I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACOMPAÑANTE I-V 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra, Percusión 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano acompañante 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.      1 1 1 1 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en 
repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e 

requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos 
distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación 

en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
As materias coa denominación Repertorio 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X11, X19, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer as características estilísticas, estéticas e a tradición interpretativa das pezas para instrumento solista e 
orquestra máis salientables do itinerario instrumental que estea a cursar o alumno, coa supervisión e o apoio do pianista 

acompañante. 

Todas 

2. Desenvolver as técnicas de interpretación solista con piano concertante ou con acompañamento da parte orquestral 

reducida a piano. 
Todas 

3. Practicar o repertorio a dúo con piano ou piano concertante, a través da redución da parte orquestral a 
acompañamento pianístico. 

Todas 

4. Interpretar en público o repertorio traballado nos ensaios, cunha calidade válida e amosando entidade artística. Todas 

5. Desenvolver a capacidade de traballo en grupo, de compromiso e optimización do esforzo. Todas 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Repertorio con instrumento de tecla acompañante (Guitarra, Percusión) 

4. CONTIDOS 

O repertorio do instrumento. 

Adaptación e equilibrio entre solista e acompañamento pianístico/orquestra. 

Técnicas de interpretación 

A interpretación en público 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audición cuadrimestral Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente repertorio con instrumento de tecla acompañante (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACOMPAÑANTE I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACMPAÑANTE I-VI 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano acompañante 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.    1 1 1 1 1 1 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en 
repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e 

requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos 
distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación 

en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
As materias coa denominación Repertorio 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X11, X19, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer as características estilísticas, estéticas e a tradición interpretativa das pezas para instrumento solista e 
orquestra máis salientables do itinerario instrumental que estea a cursar o alumno, coa supervisión e o apoio do pianista 

acompañante. 

Todas 

2. Desenvolver as técnicas de interpretación solista con piano concertante ou con acompañamento da parte orquestral 

reducida a piano. 
Todas 

3. Practicar o repertorio a dúo con piano ou piano concertante, a través da redución da parte orquestral a 
acompañamento pianístico. 

Todas 

4. Interpretar en público o repertorio traballado nos ensaios, cunha calidade válida e amosando entidade artística. Todas 

5. Desenvolver a capacidade de traballo en grupo, de compromiso e optimización do esforzo. Todas 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente repertorio con instrumento de tecla acompañante (Piano) 

4. CONTIDOS 

O repertorio do instrumento. 

Adaptación e equilibrio entre solista e acompañamento pianístico/orquestra. 

Técnicas de interpretación 

A interpretación en público 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audición cuadrimestral Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Repertorio con instrumento de tecla acompañante (Corda fretada, Vento madeira, Vento metal) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACOMPAÑANTE I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACMPAÑANTE I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Corda fretada, Vento madeira, Vento 

metal 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano acompañante 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 
Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  1 1 1 1 1 1 1 1 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en 

repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e 
requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos 

distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación 

en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
As materias coa denominación Repertorio 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X11, X19, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer as características estilísticas, estéticas e a tradición interpretativa das pezas para instrumento solista e 

orquestra máis salientables do itinerario instrumental que estea a cursar o alumno, coa supervisión e o apoio do pianista 

acompañante. 

Todas 

2. Desenvolver as técnicas de interpretación solista con piano concertante ou con acompañamento da parte orquestral 

reducida a piano. 
Todas 

3. Practicar o repertorio a dúo con piano ou piano concertante, a través da redución da parte orquestral a 

acompañamento pianístico. 
Todas 

4. Interpretar en público o repertorio traballado nos ensaios, cunha calidade válida e amosando entidade artística. Todas 

5. Desenvolver a capacidade de traballo en grupo, de compromiso e optimización do esforzo. Todas 

 

 



                                                          . 

Guía docente Repertorio con instrumento de tecla acompañante (Corda fretada, Vento madeira, Vento metal) 

 
4. CONTIDOS 

O repertorio do instrumento. 

Adaptación e equilibrio entre solista e acompañamento pianístico/orquestra. 

Técnicas de interpretación 

A interpretación en público 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audición cuadrimestral Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Repertorio con instrumento de tecla acompañante (Viola da gamba) 

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACOMPAÑANTE I-VII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: REPERTORIO CON INSTRUMENTO DE TECLA ACMPAÑANTE I-VII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Viola da gamba 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano acompañante 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.   1 1 1 1 1 1 1 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Desenvolvemento das dimensións básicas da interpretación con acompañamento pianístico, afondando en 
repertorios específicos da propia especialidade instrumental. Comprensión da variedade de enfoques estilísticos e 

requirimentos asociados á interpretación que confiren a esta disciplina un carácter flexible e adaptable aos 

distintos instrumentos, á voz e aos estilos e tradicións interpretativas. Preparación adecuada para a interpretación 
en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
As materias coa denominación Repertorio 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X11, X19, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI3, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Coñecer as características estilísticas, estéticas e a tradición interpretativa das pezas para instrumento máis 

salientables do itinerario instrumental que estea a cursar o alumno, coa supervisión e o apoio do pianista acompañante. 
Todas 

2. Desenvolver as técnicas de interpretación solista con piano concertante ou con acompañamento da parte orquestral 

reducida a piano. 
Todas 

3. Practicar o repertorio a dúo con piano ou piano concertante, a través da redución da parte orquestral a 

acompañamento pianístico. 
Todas 

4. Interpretar en público o repertorio traballado nos ensaios, cunha calidade válida e amosando entidade artística. Todas 

5. Desenvolver a capacidade de traballo en grupo, de compromiso e optimización do esforzo. Todas 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Repertorio con instrumento de tecla acompañante (Viola da gamba) 

4. CONTIDOS 

O repertorio do instrumento. 

Adaptación e equilibrio entre solista e acompañamento pianístico/orquestra. 

Técnicas de interpretación 

A interpretación en público 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audición cuadrimestral Presenciais Ao final do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Rítmica e entoación aplicada ao canto 

GUÍA DOCENTE DE RÍTMICA E ENTOACIÓN APLICADA (I-II) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163 / 2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: RÍTMICA E ENTOACIÓN APLICADA 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE  Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Procedementos auditivos e 

instrumentais 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 Hora 

ECTS/CUAD.     1,5 1,5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Práctica da lectura a primeira vista de textos musicais do repertorio vocal. Desenvolvemento dos aspectos 
técnicos, da axilidade e automatismos necesarios para a comprensión e interpretación inmediatas dun texto 

musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Se lle pedirá que teña asumidos internamente os contidos e os distintos elementos que interveñen na linguaxe 
musical a nivel de Grao Profesional ou da súa experiencia práctica se non cursou eses estudos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X8, X10, X13, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI5, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de Outubro, Anexo II 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desevolver a capacidade de entoar correctamente a primeira vista con o son acompañamiento pianístico. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 
X13, X24, X25, EI5, EI7 

Apreciala importancia da lectura interior, lectura a primeira vista e da memorización. 
T1, T2, T3, T8, T13, T15, 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X24, X25, EI5, EI7 

Apreciala importancia de análise asociado á lectura. 

 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X24, X25, EI5, EI7 

Dominar teórica, visual e prácticamente tódalas especies de intervalos, xustos, maiores, menores, aumentados e 

disminuídos. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 
X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X24, X25, EI5, EI7 

Coñecer prácticamente as novidades rítmicas e melódicas do século XX. 
Recoñecer o significado das novas grafías. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X24, X25, EI5, EI7 

Acadar soltura na execución de debuxos rítmicos e melódicos non tradicionais. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X24, X25, EI5, EI7 
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Guía docente Rítmica e entoación aplicada ao canto 

Traballar de forma autónoma e con sentido crítico sobre os materiais traballados na clase. 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 

X1, X2, X3, X4, X8, X10, 

X13, X24, X25, EI5, EI7 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Lectura entonada fluída individual e en grupo, con y sin piano. 

Mecanización interválica de todos los intervalos simples. 

Introducción gradual e lóxica de alteraciones accidentais. 

Práctica do cromatismo. Introducción sencilla al solfeo atonal. 

Novidades rítmicas e melódicas do século XX. Novas grafías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

CLASES Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre  

ESTUDIO INDIVIDUAL Non presencial  

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN, probas e revisión de probas Presencial Ao final do cuadrimestre 

   

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  ordinaria e extraordinaria. 

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Ritmo e lectura 

GUÍA DOCENTE DE RITMO E LECTURA (I – II) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: RITMO E LECTURA (I – II) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Procedementos 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  1,5 1,5       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Da partitura ao son: altura, métrica, rítmica, dinámica e agóxica. Lectura rítmica precisa, fluída e 

comprensiva, con e sen alturas determinadas, a unha ou varias voces, con e sen instrumento. 

Polirritmia.  
Estudo teórico - práctico dos aspectos métricos e rítmicos característicos na música do século XX. Novas 

grafías. Traballo da lectura a 1ª vista. Práctica da escritura musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Se lle pedirá que teña asumidos internamente os contidos e os distintos elementos que interveñen na 

linguaxe musical a nivel de Grao Profesional ou da súa experiencia práctica profesional se non cursou 

eses estudos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Os coñecementos rítmicos son de vital importancia na disciplina interpretativa, está especialmente relacionada 

coas materias nas que a lectura e o ritmo teñan un papel importante como son o seu instrumento, piano 

aplicado, conxunto e orquestra. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X8, X10, X13 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI5, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de Outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver unha lectura rítmica fluída a primeira vista individual e en grupo. 

 

T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Sentir o pulso interno de forma física e non como mero cálculo de proporcións. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Apreciala importancia da lectura interior, lectura a primeira vista e da memorización. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Apreciala importancia da dinámica, agóxica e a articulación, ó percibir debuxos rítmicos. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Apreciala importancia do análise asociado a lectura. 

T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

 

Coñecer practicamente as novidades rítmicas e métricas do século XX, especialmente no Jazz. T1, T2, T3, X1, X2, X3, 
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Guía docente Ritmo e lectura 

X13, EI5, EI7 

Interpretar adecuadamente grupos especiais, compases non convencionais, valores engadidos, música sen compasear e 

polirritmia. 

 

T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Recoñecer o significado de novas grafías. 
 

T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Traballar de forma autónoma e con sentido crítico sobre os materiais traballados na clase. 

 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 

X1, X2, X3, X8, X10, X13, 

EI5, EI7 

 

 
4. CONTIDOS. 

 

Lectura rítmica fluída individual e en grupo. 

Definicións e principios: pulso, compás, ritmo, acento, énfase rítmico. 

Novidades rítmicas e métricas do século XX, especialmente no Jazz. 

Grupos especiais. 

Compases non convencionais. 

Valores engadidos. Música sen compasear. 

Polirritmia. 

Novas grafías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presenciais Permanente durante o 

cuadrimestre 

Estudo individual Non presenciais Permanente durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas Presenciais Ao final do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A avaliación é contínua e o alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, ordinaria e extraordinaria. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-IV 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
X1 9,T13,X1 ,X3, X13, EC1, 

EC9, EP2, EP9 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11, EC1, EC9, EP3 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1 , T3, X6, EP2 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 

como intérprete. 

T6,T15,X21, EP2, EP3, EP5 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

2. Técnica instrumental. 

3. Obras da literatura orixinal para acordeón do século XX-XXI. 
Obras de música tradicional adaptadas para acordeón. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Composición, Pedagoxía) 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 

Seminarios 
Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 

Presencial 
Prsencial/Non presencial 

Permanente 

Esporádica 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Guitarra, Música antiga, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP), 
Piano 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. E1 0,X1 9,T1 3,X1 ,X3, X13 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. E1 .E4,X1 1 ,E5 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 

dun intérprete. 

X8,X24,T1 ,T3,X6 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

E5,T6,T1 5,X21 

  

 

 
4. CONTIDOS 

1. Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

2. Técnica instrumental. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Guitarra, Música antiga, Piano) 

3. Obras da literatura orixinal para acordeón do século XX-XXI. 

Obras de música tradicional adaptadas para acordeón. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 
Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 
Presencial 

Permanente 

Permanente 
Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. EI1 ,X1 9,T1 3,X1 ,X3, X13 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. EI1, E4,X11 ,EI5 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1 ,T3, X6 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 

como intérprete. 

EI5, T6, T1 5, X21 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

2. Técnica instrumental. 

3. Obras da literatura orixinal para acordeón do século XX-XXI. 
Obras de música tradicional adaptadas para acordeón. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Jazz) 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 
Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 
Presencial 

Permanente 

Permanente 
Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-VI 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
E1 0,X1 9,T1 3,X1 ,X3, X13, 
EM4 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. E1 .E4,X1 1 ,E5 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8,X24,T1 ,T3,X6 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

E5,T6,T1 5,X21 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

2. Técnica instrumental. 

3. Obras da literatura orixinal para acordeón do século XX-XXI. 

Obras de música tradicional adaptadas para acordeón. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Musicoloxía) 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 
Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 
Presencial 

Permanente 

Permanente 
Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO (ACORDEÓN) I-II 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Acordeón 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
X1 9, T13, X1 , X3,  X13, 
EPX5 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11, EPX5 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1, T3, X6, EPX5 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T6, T15, X21, EPX5 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

2. Técnica instrumental. 

3. Obras da literatura orixinal para acordeón do século XX-XXI. 

Obras de música tradicional adaptadas para acordeón. 
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Guía docente Segundo instrumento Acordeón (Produción e xestión) 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 
Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 
Presencial 

Permanente 

Permanente 
Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento-Canto (Composición, pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO-(CANTO) I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO(CANTO) I-IV 

ESPECIALIDADES Composición ITINERARIOS ------- 

Xeral e da linguaxe musical 
Pedagoxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica 

da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a 

interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Non se requiren coñecementos previos para o primeiro cuadrimestre. Para os seguintes, os 

coñecementos adquiridos no cuadrimestre anterior 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS: Ten relación de maneira directa coa disciplina de coro. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
EC1, EC9 

EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T3, T6, X3,X6, X11, EP2. 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 

súa calidade sonora. 

T2, T3, T6, T15, X3, X6, X8, 

X11, X13, EC1, EP2, EP3. 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T2, T3, T6, T15, X3,X6, 
X11, X24, EP2, EP3. 

Realizar as interpretacións demostrando o suficiente control corporal, cunha correcta respiración e emisión vocal, 
asimilando asemade actitudes que se deben eliminar por resultar nocivas. 

T2, T3, T6, T13, T15, X1, 
X3,X6, X11, X21, EC1, 

EC9, 3P2, EP3, EP5. 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 
como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T2, T3, T6, T15, X1, EC1, 
EC9, EP2. 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T2, T3, T6, T13, T15, X1, 

X3,X6, X8, X21, X24, EC1, 
EC9, EP2, EP3, EP5.  
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Guía docente Segundo instrumento-Canto (Composición, pedagoxía) 

4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A afinación e lectura a primeira vista 

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 
alumno/a ao comezo do curso, e exposición das expectativas que ten cara ao cuadrimestre que 

comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal, en 
clase ou na casa) 

Presencial e  
Non presencial 

Permanente durante o 
cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 
control  técnico durante a interpretación do mesmo.  

2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 
 

2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 
cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Canto (Clave, Guitarra, ICP, Piano)  

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (CANTO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO(CANTO) I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP), 
Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0,5 horas 

ECTS/CUAD.      1,5 1,5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica 

da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a 
interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Non se requiren coñecementos previos para o primeiro cuadrimestre. Para o segundo, os adquiridos 
no anterior cuadrimestre. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS: Ten relación de maneira directa coa disciplina de coro. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T2, T3, T6, X3,X6, X11, 
EI1. 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 

súa calidade sonora. 

T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, EI1, EI5. 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, X24, EI1. 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 

como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1. 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T1, T2, T3, T6, T15, X1, 
X3,X6, X8, X21, X24, EI1, 

EI5. 

 

 
4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A afinación e lectura a primeira vista 
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Guía docente Segundo instrumento Canto (Clave, Guitarra, ICP, Piano)  

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 

alumno/a ao comezo do curso, e exposición das expectativas que ten cara ao cuadrimestre que 
comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal, en 

clase ou na casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 

control  técnico durante a interpretación do mesmo.  
2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 

 
2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Canto (Jazz)  

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CANTO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CANTO) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0,5 horas 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1,5 1,5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica 

da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a 
interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Non se requiren coñecementos previos para o primeiro cuadrimestre. Para os seguintes, os adquiridos 
no anterior cuadrimestre. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS: Ten relación de maneira directa coa disciplina de coro. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T2, T3, T6, X3,X6, X11, 
EI1. 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 

súa calidade sonora. 

T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, EI1, EI5. 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, X24, EI1. 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 

como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1. 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T1, T2, T3, T6, T15, X1, 

X3,X6, X8, X21, X24, EI1, 

EI5. 

 

 
4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A afinación e lectura a primeira vista 

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 
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Guía docente Segundo instrumento Canto (Jazz)  

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 
alumno/a ao comezo do curso, e exposición das expectativas que ten cara ao cuadrimestre que 

comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal, en 
clase ou na casa) 

Presencial e  
Non presencial 

Permanente durante o 
cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 
control  técnico durante a interpretación do mesmo.  

2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 
 

2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 
cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento-Canto (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO-(CANTO) I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO(CANTO) I-VI 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica 

da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a 
interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Non se requiren coñecementos previos para o primeiro cuadrimestre. Para os seguintes cuadrimestres, 
os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS: Ten relación de maneira directa coa disciplina de coro. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T3, T6, X3,X6, X11, EM4 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 

súa calidade sonora. 

T2, T3, T6, T15, X3, X6, X8, 

X11, X13, EM4 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T2, T3, T6, T15, X3,X6, 
X11, X24, EM4 

Realizar as interpretacións demostrando o suficiente control corporal, cunha correcta respiración e emisión vocal, 
asimilando asemade actitudes que se deben eliminar por resultar nocivas. 

T2, T3, T6, T13, T15, X1, 
X3,X6, X11, X21, EM4 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 

como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T2, T3, T6, T15, X1 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T2, T3, T6, T13, T15, X1, 

X3,X6, X8, X21, X24, EM4  

 

 

 
4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A afinación e lectura a primeira vista 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Canto (Musicoloxía) 

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 

alumno/a ao comezo do curso, e exposición das expectativas que ten cara ao cuadrimestre que 
comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal, en 

clase ou na casa) 

Presencial e  

Non presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 

control  técnico durante a interpretación do mesmo.  
2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 

 
2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Canto (Produción e xestión)  

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CANTO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CANTO) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0,5 horas 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica 

da técnica instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a 
interpretación en público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Non se requiren coñecementos previos para o primeiro cuadrimestre. Para o segundo, os adquiridos 
no anterior cuadrimestre. 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS: Ten relación de maneira directa coa disciplina de coro. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Responder con control correcto do aire e a afinación na realización de vocalizacións diversas propostas polo profesor/a. T2, T3, T6, X3,X6, X11, 
EPX5 

Disfrutar da experiencia gratificante que pode supoñer o encontro do timbre persoal da voz e cómo se pode mellorar a 

súa calidade sonora. 

T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11. 

Exercitarse auditivamente sobre o timbre da propia voz e procura de distintos cores vocais. T1, T2, T3, T6, T15, X3,X6, 

X11, X24, EPX5. 

Utilizar as TIC en beneficio do seu estudio, tanto para ampliar coñecementos mediante a escoita de cantantes diversos 

como para facer gravacións na clase e nas audicións e facer exercicio de autocrítica. 

T1, T2, T3, T6, T15, X1. 

Aplicar toda a vagaxe de coñecementos no desenvolvemento da súa vida profesional.  T1, T2, T3, T6, T15, X1, 

X3,X6, X8, X21, X24, 

EPX5. 

 

 
4. CONTIDOS 

A  respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

Hixiene vocal. O aparello fonador.  

A afinación e lectura a primeira vista 

 As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Canto (Produción e xestión)  

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúe o 
alumno/a ao comezo do curso, e exposición das expectativas que ten cara ao cuadrimestre que 

comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Permanente durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual (Tempo de estudo individual do alumno, que dedicará á práctica vocal, en 
clase ou na casa) 

Presencial e  
Non presencial 

Permanente durante o 
cuadrimestre 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  

1. Probas  Audición de repertorio adecuado á súa voz, no que demostre o suficiente 
control  técnico durante a interpretación do mesmo.  

2. Revisión de probas 

 

1. Presencial 
 

2. Non presencial  

(tempo especial de titoría) 

 

Medio e final do 
cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 
Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista e rexistralos adecuadamente 

Todas 

2. Desenvolver una boa articulación e produción do son 

3. Interpretación das obras coa dixitación antiga 

4. Desenvolver o control técnico dende a tecla 

5. Interpretar as obras segundas convencións musicais, rítmicas e estilísticas que procedan 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 

Música francesa 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

Estilo italiano/ ibérico 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra, Música antiga (ICP, Viola de 
gamba), Piano. 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista e rexistralos adecuadamente 

Todas 

2. Desenvolver una boa articulación e produción do son 

3. Interpretación das obras coa dixitación antiga 

4. Desenvolver o control técnico dende a tecla 

5. Interpretar as obras segundas convencións musicais, rítmicas e estilísticas que procedan 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 
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Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

Música francesa 

Estilo italiano/ ibérico 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 
alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 

que comeza). 

Presencial Ao comezo do 
cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista e rexistralos adecuadamente 

Todas 

2. Desenvolver una boa articulación e produción do son 

3. Interpretación das obras coa dixitación antiga 

4. Desenvolver o control técnico dende a tecla 

5. Interpretar as obras segundas convencións musicais, rítmicas e estilísticas que procedan 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 

Música francesa 

Estilo italiano/ ibérico 
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Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLAVE) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLAVE) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista e rexistralos adecuadamente 

Todas 

2. Desenvolver una boa articulación e produción do son 

3. Interpretación das obras coa dixitación antiga 

4. Desenvolver o control técnico dende a tecla 

5. Interpretar as obras segundas convencións musicais, rítmicas e estilísticas que procedan 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnica  

Virxinalistas 

Música francesa 

Estilo italiano/ ibérico 
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Guía docente Segundo instrumento (Clave) 

Música alemana 

Estilo clásico/ Empfisamkeit 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias (Saúdo inicial; posta en común dos coñecementos que posúen os 

alumnos/as ao comezo do curso, e exposición das espectativas que teñen cara ao cuadrimestre 
que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina...) 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada) Composición, Pedagoxía 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer as partes do instrumento e do arco e desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, 

así como unha técnica correcta da man dereita e esquerda. Todas 

Tocar escalas, estudos, e pezas nas primeiras posicións usando as diversas estructuras de semitono no rexistro básico 

dunha oitava. Todas 

Acorde ao curso, desenvolver criterios de afinación e calidade de son, e iniciar a aprendizaxe dos diferentes golpes de 

arco e do legato. Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar en público todas ou parte das pezas traballadas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans. Control da afinación 

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada) Composición, Pedagoxía 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento-Corda fretada (Clave, ICP, Guitarra, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO,  

E POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP), 
Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5 h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Non se requiren 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as partes do instrumento e do arco e desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, 
así como unha técnica correcta da man dereita e esquerda. Todas 

Tocar escalas, estudos, e pezas nas primeiras posicións usando as diversas estructuras de semitono no rexistro básico 
dunha oitava. Todas 

Acorde ao curso, desenvolver criterios de afinación e calidade de son, e iniciar a aprendizaxe dos diferentes golpes de 

arco e do legato. Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar en público todas ou parte das pezas traballadas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans. Control da afinación 

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 
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Guía docente Segundo instrumento-Corda fretada (Clave, ICP, Guitarra, Piano) 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada) Jazz 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5 h. 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Non se requiren 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as partes do instrumento e do arco e desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, 
así como unha técnica correcta da man dereita e esquerda. Todas 

Tocar escalas, estudos, e pezas nas primeiras posicións usando as diversas estructuras de semitono no rexistro básico 
dunha oitava. Todas 

Acorde ao curso, desenvolver criterios de afinación e calidade de son, e iniciar a aprendizaxe dos diferentes golpes de 

arco e do legato. Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar en público todas ou parte das pezas traballadas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans. Control da afinación 

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada) Jazz 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada) Musicoloxía 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE (Individual/Colectiva) 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as partes do instrumento e do arco e desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, 

así como unha técnica correcta da man dereita e esquerda. Todas 

Tocar escalas, estudos, e pezas nas primeiras posicións usando as diversas estructuras de semitono no rexistro básico 

dunha oitava. Todas 

Acorde ao curso, desenvolver criterios de afinación e calidade de son, e iniciar a aprendizaxe dos diferentes golpes de 
arco e do legato. Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar en público todas ou parte das pezas traballadas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans. Control da afinación 

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada) Musicoloxía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada).-Produción e xestión 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CORDA FRETADA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Corda fretada 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as partes do instrumento e do arco e desenvolver unha postura corporal axeitada con respecto ó instrumento, 

así como unha técnica correcta da man dereita e esquerda. Todas 

Tocar escalas, estudos, e pezas nas primeiras posicións usando as diversas estructuras de semitono no rexistro básico 

dunha oitava. Todas 

Acorde ao curso, desenvolver criterios de afinación e calidade de son, e iniciar a aprendizaxe dos diferentes golpes de 
arco e do legato. Todas 

Manter hábitos de estudo regulares e coñecer os seus principios básicos aplicándoos á práctica diaria. Todas 

Interpretar en público todas ou parte das pezas traballadas. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans. Control da afinación 

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 
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Guía docente Segundo instrumento (Corda fretada).-Produción e xestión 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias. Presenciais Esporádicamente 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Práctica individual. Non presenciais Todo o cuadrimestre 

Actividades de consolidación. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre. 

Pescuda de información. 
Presenciais/non 

presenciais 

Todo o cuadrimestre 

Actividades complementarias  Presenciais Esporádicamente. 

Audicións e/ou probas Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (GAITA) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía  

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre sen requisitos previos, e para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
X1 9, T13, X1 , X3,  X13, EC1, 

EC9, EP2, EP9 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11, EC1, EC9, EP3 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1 , T3, X6, EP2 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T6, T15, X21, EP2, EP3, 
EP5 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Composición, Pedagoxía) 

 
4. CONTIDOS 

Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Técnica instrumental. 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Clave, Guitarra, ICP, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-II (GAITA) 

ESPECIALIDADE Interpretación   ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP), 
Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre sen requisitos previos, e para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
X1 9,T13,X1 ,X3, X13, EI1, 

EI5 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11, EI1, EI5 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1 , T3, X6, EI5 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T6, T15,X21, EI5 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Clave, Guitarra, ICP, Piano) 

 

 
4. CONTIDOS 

Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Técnica instrumental. 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-VI (GAITA) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre sen requisitos previos, e para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. X1 9,T13,X1 ,X3, X13, EM4 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1 , T3, X6, EM4 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T6, T15,X21, EM4 

 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Musicoloxía) 

4. CONTIDOS 

Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Técnica instrumental. 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-IV (GAITA) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía  

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre sen requisitos previos, e para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
X1 9,T13,X1 ,X3, X13, EC1, 

EC9, EP2, EP9 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11, EC1, EC9, EP3 

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1 , T3, X6, EP2 

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T6,T15,X21, EP2, EP3, EP5 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Composición, Pedagoxía) 

 
4. CONTIDOS 

Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Técnica instrumental. 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (GAITA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: INSTRUMENTO PRINCIPAL I-II (GAITA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Instrumentos da música tradicional e 

popular de Galicia 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre sen requisitos previos, e para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Acadar o nivel técnico que permita ao alumno tocar as obras adecuadas ao repertorio deste curso. 
X1 9,  T13, X1 , X3,  X13, 
EPX5 

2. Coñecer e adecuar as súas interpretacións ás convencións estilísticas de cada estilo. X11, EPX5  

3. Valorar a importancia da constancia no estudo como medio indispensable para desenvolver as destrezas propias 
dun intérprete. 

X8, X24, T1, T3, X6,  

4. Acadar un nivel de autoescoita e autocrítica coma medios para controlar a calidade da súa execución e para progresar 
como intérprete. 

T6, T15, X21, EPX5 

 

 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento-Gaita (Produción e xestión) 

 
4. CONTIDOS 

Colocación do instrumento. Control muscular. Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Técnica instrumental. 

Repertorio tradicional  

Repertorio de autor 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

 

Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO ---- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto do instrumento, que posibilite e favoreza a acción do conxunto 

brazo, antebrazo, pulso, mans, dedos esquerdos sobre o diapasón, e dos dereitos sobre as cordas. 
Todas  

Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento para conseguir un perfeccionamento continuo da 

calidade sonora e saber empregalo, dentro das exixencias do nivel, tanto na interpretación individual como na de 

conxunto. 

Todas  

Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade acorde a este nivel. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Percepción e desenvolvemento das funcións motoras que interveñen na execución guitarrística, e da súa adecuada coordinación.               

Desenvolvemento da habilidade de cada man e da sincronización de ambas.               

Desenvolvemento da distancia entre os dedos da man esquerda. 

Principios xerais da dixitación guitarrística e o seu desenvolvemento, para expresar coa maior claridade as ideas e os contidos musicais. 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Composición, Pedagoxía) 

Emprego das posibilidades tímbricas do instrumento. 

Coñecementos básicos dos recursos da guitarra. 

Aprendizaxe das formas de ataque na man dereita para conseguir progresivamente unha calidade sonora adecuada e realizar planos simultáneos. 

Harmónicos naturais. 

Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Selección progresiva en canto ao grao de dificultade de exercicios, estudos e obras do repertorio guitarrístico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto do instrumento, que posibilite e favoreza a acción do conxunto 

brazo, antebrazo, pulso, mans, dedos esquerdos sobre o diapasón, e dos dereitos sobre as cordas. 
Todas  

Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento para conseguir un perfeccionamento continuo da 
calidade sonora e saber empregalo, dentro das exixencias do nivel, tanto na interpretación individual como na de 

conxunto. 

Todas  

Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade acorde a este nivel. Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Percepción e desenvolvemento das funcións motoras que interveñen na execución guitarrística, e da súa adecuada coordinación.               

Desenvolvemento da habilidade de cada man e da sincronización de ambas.               

Desenvolvemento da distancia entre os dedos da man esquerda. 

Principios xerais da dixitación guitarrística e o seu desenvolvemento, para expresar coa maior claridade as ideas e os contidos musicais. 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Jazz) 

Emprego das posibilidades tímbricas do instrumento. 

Coñecementos básicos dos recursos da guitarra. 

Aprendizaxe das formas de ataque na man dereita para conseguir progresivamente unha calidade sonora adecuada e realizar planos simultáneos. 

Harmónicos naturais. 

Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Selección progresiva en canto ao grao de dificultade de exercicios, estudos e obras do repertorio guitarrístico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Clave, ICP, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Piano, Música Antiga (Clave, ICP) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro e no 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto do instrumento, que posibilite e favoreza a acción do conxunto 
brazo, antebrazo, pulso, mans, dedos esquerdos sobre o diapasón, e dos dereitos sobre as cordas. 

Todas  

Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento para conseguir un perfeccionamento continuo da 

calidade sonora e saber empregalo, dentro das exixencias do nivel, tanto na interpretación individual como na de 

conxunto. 

Todas  

Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade acorde a este nivel. Todas 

 

 

 

 

 

 
4. CONTIDOS 
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Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Clave, ICP, Piano) 

Percepción e desenvolvemento das funcións motoras que interveñen na execución guitarrística, e da súa adecuada coordinación.               

Desenvolvemento da habilidade de cada man e da sincronización de ambas.               

Desenvolvemento da distancia entre os dedos da man esquerda. 

Principios xerais da dixitación guitarrística e o seu desenvolvemento, para expresar coa maior claridade as ideas e os contidos musicais. 

Emprego das posibilidades tímbricas do instrumento. 

Coñecementos básicos dos recursos da guitarra. 

Aprendizaxe das formas de ataque na man dereita para conseguir progresivamente unha calidade sonora adecuada e realizar planos simultáneos. 

Harmónicos naturais. 

Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Selección progresiva en canto ao grao de dificultade de exercicios, estudos e obras do repertorio guitarrístico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica, Etnomusicoloxía. 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto do instrumento, que posibilite e favoreza a acción do conxunto 

brazo, antebrazo, pulso, mans, dedos esquerdos sobre o diapasón, e dos dereitos sobre as cordas. 
Todas  

Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento para conseguir un perfeccionamento continuo da 

calidade sonora e saber empregalo, dentro das exixencias do nivel, tanto na interpretación individual como na de 

conxunto. 

Todas  

Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade acorde a este nivel. Todas 

 

 

 

 

 
4. CONTIDOS 
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Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Musicoloxía) 

Percepción e desenvolvemento das funcións motoras que interveñen na execución guitarrística, e da súa adecuada coordinación.               

Desenvolvemento da habilidade de cada man e da sincronización de ambas.               

Desenvolvemento da distancia entre os dedos da man esquerda. 

Principios xerais da dixitación guitarrística e o seu desenvolvemento, para expresar coa maior claridade as ideas e os contidos musicais. 

Emprego das posibilidades tímbricas do instrumento. 

Coñecementos básicos dos recursos da guitarra. 

Aprendizaxe das formas de ataque na man dereita para conseguir progresivamente unha calidade sonora adecuada e realizar planos simultáneos. 

Harmónicos naturais. 

Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Selección progresiva en canto ao grao de dificultade de exercicios, estudos e obras do repertorio guitarrístico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto do instrumento, que posibilite e favoreza a acción do conxunto 

brazo, antebrazo, pulso, mans, dedos esquerdos sobre o diapasón, e dos dereitos sobre as cordas. 
Todas  

Coñecer as características e as posibilidades sonoras do instrumento para conseguir un perfeccionamento continuo da 
calidade sonora e saber empregalo, dentro das exixencias do nivel, tanto na interpretación individual como na de 

conxunto. 

Todas  

Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas e estilos, dunha dificultade acorde a este nivel. Todas 

 

 

 

 

 

 
4. CONTIDOS 

 

Percepción e desenvolvemento das funcións motoras que interveñen na execución guitarrística, e da súa adecuada coordinación.               



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Guitarra (Produción e xestión) 

Desenvolvemento da habilidade de cada man e da sincronización de ambas.               

Desenvolvemento da distancia entre os dedos da man esquerda. 

Principios xerais da dixitación guitarrística e o seu desenvolvemento, para expresar coa maior claridade as ideas e os contidos musicais. 

Emprego das posibilidades tímbricas do instrumento. 

Coñecementos básicos dos recursos da guitarra. 

Aprendizaxe das formas de ataque na man dereita para conseguir progresivamente unha calidade sonora adecuada e realizar planos simultáneos. 

Harmónicos naturais. 

Adquisición de hábitos de estudo correctos. 

Selección progresiva en canto ao grao de dificultade de exercicios, estudos e obras do repertorio guitarrístico. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Todo o cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento- ICP (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

 (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO   163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ESPECIALIDADE Composición  
Pedagoxía  

ITINERARIO --- 
Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista aplicando progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento dunha interpretación estética e estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 

Todas Coñecer a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos, así como a teoría e a aplicación práctica 

dos diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. 

 

 
4. CONTIDOS 

As articulacións, modos de ataque e timbres. A dixitación e a súa problemática. Posición, control e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 
estilos.  

Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento- ICP (Composición, Pedagoxía) 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento- ICP (Clave, Guitarra, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II  

 (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO,  

E POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave), Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista aplicando progresivamente ferramentas e competencias para o 

desenvolvemento dunha interpretación estética e estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 

Todas Coñecer a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos, así como a teoría e a aplicación práctica 
dos diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. 

 

 
4. CONTIDOS 

As articulacións, modos de ataque e timbres. A dixitación e a súa problemática. Posición, control e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 
estilos.  

Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 
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Guía docente Segundo instrumento- ICP (Clave, Guitarra, Piano) 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento- ICP (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI  

 (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista aplicando progresivamente ferramentas e competencias para o 

desenvolvemento dunha interpretación estética e estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 

Todas Coñecer a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos, así como a teoría e a aplicación práctica 

dos diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. 

 

 
4. CONTIDOS 

As articulacións, modos de ataque e timbres. A dixitación e a súa problemática. Posición, control e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 

estilos.  

Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 
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Guía docente Segundo instrumento- ICP (Musicoloxía) 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento- ICP (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

 (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (INSTRUMENTOS DE CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Interpretar os diferentes estilos do repertorio solista aplicando progresivamente ferramentas e competencias para o 

desenvolvemento dunha interpretación estética e estilísticamente axeitada á práctica históricamente informada. 

Todas Coñecer a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos, así como a teoría e a aplicación práctica 

dos diferentes temperamentos históricos para afinar os distintos instrumentos. 

Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de autocrítica. 

 

 
4. CONTIDOS 

As articulacións, modos de ataque e timbres. A dixitación e a súa problemática. Posición, control e respiración. 

Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e a súa adecuación aos diferentes 

estilos.  

Utilización dos efectos característicos do instrumento (timbres, rasgueos, percusión, etc.) 
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Guía docente Segundo instrumento- ICP (Produción e xestión) 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Segundo instrumento Percusión (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTUMENTO I-IV (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Composición 
Pedagoxía 

ITINERARIO --- 
Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI 
VI
I 

VI
II 

Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EP2, EP3 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EC9, EP2, EP3, EP5 

3. Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3, 
X11, X13; EP2, EP3, EP5 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 

X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 
EC1, EC9, EP3, EP5 
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Segundo instrumento Percusión (Composición, Pedagoxía) 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T3,T 6, T13, T15; X 3, 
X8, X24; EC1, EC9, EP2, 

EP3, EP5 

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T 1, T3, T15; X 1, X 3, X 6, 
X8, X 11, X13, X 21, X24; 

EC9, EP2, EP3, EP5 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do 
cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o 

alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Segundo instrumento Percusión (Clave, Guitarra, ICP, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTUMENTO I-II (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO,  E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II(PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP), 

Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VII

I 
Horas de clase semanais: 0,5 h. 

ECTS/CUAD.  — — — — 1,5 1,5 — — Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS: EI1, EI5  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; EI 

1, EI 5. 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI 1. 

3. Desenrolar a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3, 
X11, X13; EI5. 
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Segundo instrumento Percusión (Clave, Guitarra, ICP, Piano) 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EI 1 EI 5. 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T3,T 6, T13, T15; X 3, 
X8, X24; EI 1.  

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T 1, T3, T15; X 1, X 3, X 6, 

X8, X 11, X13, X 21, X24; 
EI 1, EI 5. 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o 
alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Segundo instrumento Percusión (Clave, Guitarra, ICP, Piano) 
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Segundo instrumento Percusión (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTUMENTO I-IV (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 
1º 

curso 
2º curso 3º curso 4º curso 

DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 
Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; EI 

1, EI 5. 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI 1. 

3. Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3, 
X11, X13; EI5. 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 

X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 
EI 1 EI 5. 
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Segundo instrumento Percusión (Jazz) 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T3,T 6, T13, T15; X 3, 
X8, X24; EI 1.  

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T 1, T3, T15; X 1, X 3, X 6, 
X8, X 11, X13, X 21, X24; 

EI 1, EI 5. 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do 
cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o 
alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Segundo instrumento Percusión (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTUMENTO I-VI (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica. 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI 
VI

I 

VI

II 

Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 

público, como solista ou formando parte dun grupo.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 

acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8, X 13, X 21, X 24; 
EM4 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 

3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 
24; EM4 

3. Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3, 

X11, X13; EM4 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EM4 
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Segundo instrumento Percusión (Musicoloxía) 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T3,T 6, T13, T15; X 3, 
X8, X24; EM4 

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T 1, T3, T15; X 1, X 3, X 6, 
X8, X 11, X13, X 21, X24; 

EM4 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do 
cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o 
alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Segundo instrumento Percusión (Guitarra, Piano) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTUMENTO I-II (PERCUSIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II(PERCUSIÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Guitarra/Piano 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual  

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VII

I 
Horas de clase semanais: 0,5 h. 

ECTS/CUAD.  — — — — 1,5 1,5 — — Observacións:  

 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en 
público, como solista ou formando parte dun grupo.  

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Dado o seu carácter eminentemente práctico, a sinerxía principal dáse coa disciplina de Repertorio con Piano 
acompañante sendo inherente á súa esencia e existencia. Débese considerar tamén a estratexia de intentar 

relacionar dentro do posible, o contido propio da materia coa anteriormente mencionada e coa de Música de 

Cámara, permitindo que as tres se poidan complementar. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: T1, T3, T6, T13, T15  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS: EI1, EI5  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; EI 

1, EI 5. 

2. Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

nos instrumentos principais da familia da percusión. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI 1. 

3. Desenrolar a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3, 
X11, X13; EI5. 
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Segundo instrumento Percusión (Guitarra, Piano) 

4. Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EI 1 EI 5. 

5. Desenvolver a esixencia de calidade sonora e adecuación tímbrica necesaria para cada obra. T 1, T3,T 6, T13, T15; X 3, 
X8, X24; EI 1.  

6. Actuar en público con autocontrol, dominio da memoria e capacidade comunicativa cun repertorio de obras de 

dificultade adecuada a este nivel e tendo en conta os aspectos de arte escénica que debe ter un concerto. 
T 1, T3, T15; X 1, X 3, X 6, 

X8, X 11, X13, X 21, X24; 
EI 1, EI 5. 

 

4. CONTIDOS 

Produción do son 
1. Timbre ou combinación de timbres máis axeitados para cada instrumento, en relación coa obra.  

2. Baquetación 

3. Articulación 

4.  Elección de baquetas, variñas e diferentes utensilios para a produción do son axeitado a cada situación musical. 

5.  Relación entre a técnica e produción dun son axeitado. 

Estudo do repertorio.  
1. Análise das obras.  

2. Aplicación da técnica, fraseo, matices. 

3.  Audicións comparadas. 

Audición pública:  
1. Preparación, organización e desenvolvemento. 

 Técnicas de estudo: exercicios  e pasos a desenvolver para a interpretación das obras. 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Audicións Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Titorías Presenciais Ao longo do 

cuadrimestre 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  
cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o 
alumno/a deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres. 
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Segundo instrumento Percusión (Guitarra, Piano) 
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Guía docente Segundo instrumento Piano (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8, X 13, X 21, X 24; 
EP2, EP3 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 

3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 
24; EC9, EP2, EP3, EP5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 

X13; EP2, EP3, EP5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EC1, EC9, EP3, EP5 
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4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Piano (Clave, Guitarr, ICP) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (PIANO)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (PIANO) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 
EI1, EI5 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Clave, Guitarr, ICP) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EI1, EI5 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Jazz) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (PIANO)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (PIANO) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EM4 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EM4 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EM4 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Musicoloxía) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Piano 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EPX5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24, EPX5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EPX5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Piano (Produción e xestión) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN )  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN ) 

ESPECIALIDADE Composición 
Pedagoxía 

ITINERARIO --- 
Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EP2, EP3 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EC9, EP2, EP3, EP5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EP2, EP3, EP5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EC1, EC9, EP3, EP5 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Composición, Pedagoxía) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Clave, Guitarra, ICP) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8, X 13, X 21, X 24; 
EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 

3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 
24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 

X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EI1, EI5 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Clave, Guitarra, ICP) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 
EI1, EI5 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Jazz) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EM4 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EM4 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EM4 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Musicoloxía) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

(CLARINETE, FAGOT, FRAUTA TRAVESA, ÓBOE, SAXOFÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (PIANO) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento madeira 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EPX5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24, EPX5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EPX5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento madeira (Produción e xestión) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA )  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA ) 

ESPECIALIDADE Composición 
Pedagoxía 

ITINERARIO --- 
Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EP2, EP3 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EC9, EP2, EP3, EP5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EP2, EP3, EP5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EC1, EC9, EP3, EP5 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Composición, Pedagoxía) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Clave, Guitarra, ICP) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA )  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA ) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8, X 13, X 21, X 24; 
EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 

3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 
24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 

X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EI1, EI5 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Clave, Guitarra, ICP) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Jazz) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA ) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA ) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.    1’5 1’5 1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 
EI1, EI5 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Jazz) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA )  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA ) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EM4 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EM4 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EM4 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Musicoloxía) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV  

(TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA )  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA ) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Vento metal 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EPX5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24, EPX5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EPX5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Vento metal (Produción e xestión) 

 
4. CONTIDOS 

 

Aspectos técnicos.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Composición, Pedagoxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (VIOLA DE GAMBA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (VIOLA DE GAMBA) 

ESPECIALIDADE Composición 

Pedagoxía 

ITINERARIO --- 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 
instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC9, EP2, EP3, EP5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 

6, X 8, X 13, X 21, X 24; 
EP2, EP3 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 

3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 
24; EC9, EP2, EP3, EP5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 

X13; EP2, EP3, EP5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 

EC1, EC9, EP3, EP5 

 

 



                                                          . 

Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Composición, Pedagoxía) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Clave, Guitarra, ICP) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (VIOLA DE GAMBA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-II (VIOLA DE GAMBA) 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra, Música antiga (Clave, ICP) 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.      1’5 1’5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 

como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 

superación e a optimización de esforzo e tempo.  
T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EI5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EI1, EI5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13; EI5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X 24; 
EI1, EI5 
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Clave, Guitarra, ICP) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Musicoloxía) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (VIOLA DE GAMBA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-VI (VIOLA DE GAMBA) 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3 3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EM4 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24; EM4 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EM4 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Musicoloxía) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Produción e xestión) 

GUÍA DOCENTE DE SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (VIOLA DE GAMBA)  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SEGUNDO INSTRUMENTO I-IV (VIOLA DE GAMBA) 

ESPECIALIDADE Produción e xestión ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Música antiga 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 0’5h. 

ECTS/CUAD.  1’5 1’5 1’5 1’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de destrezas básicas para a interpretación musical cun segundo instrumento. Práctica da técnica 

instrumental e aprendizaxe do repertorio principal de nivel axeitado. Preparación para a interpretación en público, 
como solista ou formando parte dun grupo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, sen requisitos previos. Para os seguintes, coñecementos e destrezas adquiridas no 

cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T3, T6, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X6, X8, X11, X1 3, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 

 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir hábitos de estudo correctos que permitan o desenvolvemento do sentido autocrítico, a capacidade de 
superación e a optimización de esforzo e tempo.  

T 1, T 3, T 6, T 13, T 15; X 
6, X 8, X 13, X 21, X 24; 

EPX5 

Dominio das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar a interpretación dun repertorio adecuado 

no instrumento. 
T 1, T 6, T 13, T 15; X 1, X 
3, X 6, X 8, X 11, X 13, X 

24, EPX5 

Desenvolver a consciencia física e mental necesarias para unha interpretación de calidade, en aspectos como a 

relaxación, respiración, concentración e movemento. 
T 6, T13, T15; X 1, X3,X11, 
X13, EPX5 

Comprender e demostrar a comprensión mediante a interpretación de distintos estilos musicais ao longo da historia, 

desenvovendo e aportando ideas propias con criterio e coherencia. 
T 1, T 3, T 6, T13, T15; X 1, 
X 3, X 6, X 13, X 21, X24  
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Guía docente Segundo instrumento Viola de gamba (Produción e xestión) 

4. CONTIDOS 
 

Aspectos técnicos. Coordinación e independencia das dúas mans.  

Aspectos musicais, artísticos e interpretativos, relativos aos aspectos musicais que interveñen na interpretación 

Aspectos pedagóxicos: autonomía do alumnado, principios básicos do aproveitamento do estudio en aras á adquisición de maior autonomía. 

 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo do curso 

Exposición maxistral Presencial Ao final do cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final do cuadrimestre 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Lectura guiada e comentario de fontes na clase 

Non presencial 

Non presencial 

Presencial 

Permanente 

Permanente 

Esporádica 

Taller Presencial Esporádica 

Laboratorio Presencial Esporádica 

Pescuda de información 
Seminarios 

Exposición e debate de traballos Actividades complementarias 

Presencial/Non presencial 
Presencial 

Prsencial/Non presencial 

Permanente 
Esporádica 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                          . 

Guía docente Sistemas de clasificación das músicas de tradición oral 

GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I - II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DAS MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL I - II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento, estudo e clasificación, segundo os diferentes sistemas, das formas musicais vocais e instrumentais 
máis características da música de tradición oral das diferentes culturas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T8, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X14, X20, X23  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM1, EM5, EM6  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer diacrónica e sincronicamente as formas, xéneros, estilos e tendencias musicais no ámbito das músicas 

tradicionais e populares. 
T2, X14, EM1, EM5 

Contextualizar os procesos creativos no seu medio social e cultural. T2, T16, X14, X23, EM5 

Coñecer os diferentes sistemas de clasificación das músicas de tradición oral. T2, X20, EM1, EM6 

Ler, analizar e interpretar textos e fontes, como base para o coñecemento das músicas de tradición oral. T1, T2, T4, T8, X5, EM5 

Valorar as músicas de tradición oral. T16, T17, X23 

 

 
4. CONTIDOS 

Introdución: A clasificación das músicas de tradición oral. 

Sistemas de ordenación e clasificación 

Clasificación segundo o ciclo anual 
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Guía docente Sistemas de clasificación das músicas de tradición oral 

Clasificación segundo o ciclo vital 

Sistemas de clasificación musical 

Sistemas de clasificación na música tradicional española 

Sistemas de clasificación na música galega 

Outros sistemas de clasificación e ordenación 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Sistemas de notación e transcrición 

GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS DE NOTACIÓN E TRANSCRICIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SISTEMAS DE NOTACIÓN E TRANSCRICIÓN I-II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.    6 6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo evolutivo e comparado dos sistemas usados para a notación das músicas de tradición oral. Práctica de 
transcrición. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T4, T7, T14, T16. 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X4, X5, X11, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM3, EM5, EM8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Recoñecer os primeiros sistemas de notación histórica T1, X1,EM3, EM5 

Aproximarse á transcrición das primeiras notacións históricas T1, T3, X12 

Recoñecer as grafías das primeiras notacións históricas e ser quen de transcribilas á notación actual amosando un 
respecto e inquietude por valorar o patrimonio musical occidental 

T16, X23, EM5, EM8 

 

 
4. CONTIDOS 

Aproximación á transcrición e á notación 

Transcrición guiada 

Notación guiada 

Notación histórica 

Notación guiada 
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Guía docente Sistemas de notación e transcrición 

Transcrición guiada 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN  

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria  TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.    4      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Principios sociolóxicos. A institución escolar: funcións política e económica da educación. 

A educación na transmisión da cultura. Desenvolvemento persoal, social e moral. Familia, 

pais/nais e profesores/as. Diversidade cultural. Integración e inclusión. A estratificación 

social. Coeducación. Violencia escolar. Os medios de comunicación social. Teorías actuais 

en socioloxía da educación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os correspondentes a Teoría da Educación. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Está relacionada con Teoría da Educación, Psicopedagoxía e Planificación de aula e 

dinámicas educativas. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1,T2, T7, T8, T9, T10, T12, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X16, X17, X24, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP1, EP2, EP5, EP6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Estudar os paradigmas clásicos en socioloxía así como as novas perspectivas xurdidas nas 

dúas últimas décadas, como o posmodernismo e a globalización, entre outras.  

T1 T2  T15  X16 X18 

X24 EP1 EP5 EP6 

2.  Comprender a evolución da sociedade e a cultura ao longo da historia e a estrutura actual 

cos seus grupos, organizacións e redes sociais. 

T1 T2 T8 T12 T15  

X16 X18 X24 EP1 

EP5 EP6 

3.  Estudar a desigualdade e a estratificación social atendendo ás clases, a pobreza, o benestar, a 

raza, a etnia, as migracións, o xénero, a sexualidade. 

T1 T2 T8 T9 T15 T17 

X16 X18 X24 EP1 

EP5 EP6 

4.  Coñecer as estruturas e institucións sociais que máis inflúen na educación: goberno, familia, 

sanidade, medios e comunicación, con especial atención á escola e a alfabetización. 

T1 T2 T15 X16 X18 

X24, EP1 EP5 EP6  

5. Desenvolver a capacidade de investigación sociolóxica T1 T2 T7 T8 T9 T10 

T15 T16 T17 X16 X26 

EP1 EP6 

6. Coñecer o aproveitamento escolar dos estudantes de escasos recursos económicos e os T1 T2 T9 T15 X16 
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conflitos e a compatibilidade entre as culturas do fogar e da escola. X24, EP1 EP5 EP6 

7. Asumir e responsabilizarse do rol da escola no desenvolvemento das diferenzas por xénero T1 T2 T8 T15 X16 

X18 X24 EP1 EP5 EP6 

8.  Idear exemplos da pedagoxía con relevancia cultural que se axusten aos graos e materias do 

ensino da música. 

T1 T2 T7 T8 T9 T10 

T12 T15 T16 T17 X16 

X17 X24 X26 EP2 

EP5 EP6 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Fundamentos da socioloxía. 

2. Cultura e sociedade. 

3. A socioloxía da educación. 

4. A socioloxía da música. 

5. Educación musical e socioloxía. 
 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Exposición maxistral Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Práctica individual: estudio e traballo sobre dinámicas de grupo Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Práctica colectiva: debates y dinámicas de grupo Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

 
. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria, que 

consistirán no seguinte:  

- A avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e 

participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno/a perdera a avaliación 

continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que 

sustituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no 

mes de xaneiro.  

- A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no 

mes de xullo. Os alumno/as terá que realizar un examen ou ou traballo complementario. 

Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos 

apartados. 
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GUÍA DOCENTE DE SOCIOLOXÍA DA MÚSICA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SOCIOLOXÍA DA MÚSICA 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.        6  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Estudo científico do papel da música nas diversas sociedades e a súa evolución ao longo da historia, en relación 
co seu contexto cultural. Coñecer e aplicar no estudo da música métodos da investigación sociolóxica 

(observación, indución, comparación, estatística, etc.) e a súa relación con outros campos do coñecemento. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T8, T9, T11, T14, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X12, X14, X16, X17, X23, X25, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM6, EM7, EM8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Coñecer os principios básicos do método sociolóxico, e a historia da socioloxía como paso previo á aproximación á 

socioloxía da música.  
T1, T2, T3, T13, T15, X26 

2. Coñecer o que foron as aproximacións á música como parte da construcción de significados sociais ao longo da 
historia e o estado actual da disciplina.  

T1, T2, T3, T13, T15, X16, 
X24, X25, X26  

3. Introducirse nalgunhas das principais problemáticas que configuran actualmente a axenda de investigación da 

disciplina.  

T1, T2, T3, T4, T6, X 24, 

X25, X26    

4. Realizar un o varios traballos que permitan experimentar coas ferramentas e co método da socioloxía da música.  

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, 

T9, T11, T13, T14, T15, 
X10, X12, X16, X18, X24 

X25, X26   

 

 

 

 
4. CONTIDOS 
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Introducción á socioloxía: A socioloxía como como ciencia, breve aproximacion histórica e conceptual.  

Música e sociedade: a socioloxía da música como parte do estudio da socioloxía xeral.  

A música como obxecto de reflexión desde a socioloxía, principais aportacións.  

A música como parte da cultura e dos niveis culturais:  Concepto de cultura e de niveis culturais: Alta cultura, cultura popular y cultura de masas. 
Socioloxía da comunicación de masas:  

A música dentro do mercado: Música e capital, a industria da música, as novas tecnoloxías e o seu impacto no mercado musical: cine, radio, televisión 

e internet.  

A música como articulador de indentidades sociais: culturas e subculturas musicais, tribus urbanas, identidades étnicas e nacionais.  

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación: Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE SOCIOLOXÍA DA MÚSICA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: SOCIOLOXÍA DA MÚSICA I 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.  6        Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Introdución aos aspectos básicos da socioloxía, e estudo das funcións e papel social da música  en diferentes 
contextos históricos e culturais. Técnicas e axendas de investigación en socioloxía da música. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15. 

COMPETENCIAS XERAIS: X10, X12, X16, X18,  X24,  X25, X26. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX6, EPX7, EPX8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer os principios básicos do método sociolóxico, e a historia da socioloxía como paso previo á aproximación á 

socioloxía da música. 
T1, T2, T3, T13, T15, X26 

2. Coñecer o que foron as aproximacións á música como parte da construción de significados sociais ao longo da 
historia e o estado actual da disciplina. 

T1, T2, T3, T13, T15, X16, 
X24, X 25, X26, EPX6, EPX7 

3. Introducirse nalgunhas das principais problemáticas que configuran actualmente a axenda de investigación da 

disciplina. 

T1, T2, T3, T4, T6, X 24, X25, 

X26, EPX8    

4. Realizar un o varios traballos que permitan experimentar coas ferramentas e co método da socioloxía da música. 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, 

T11, T13, T14, T15, X10, X12, 
X16, X18, X24 X25, X26, 

EPX7, EPX8    

 

 
4. CONTIDOS 

Introdución á socioloxía: A socioloxía como como ciencia, breve achegamento histórico e conceptual. 

Música e sociedade: a socioloxía da música como parte do estudio da socioloxía xeral. 

A música como obxecto de reflexión desde a socioloxía, principais aportacións. M. Weber: Os fundamentos racionais e sociolóxicos da música. Ch. 
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Lalo: a estética musical científica. A. Silbermann e K. Blaukopff: a estructura social da música. A sociología marxista e a música.  Th. W. Adorno: a 

socioloxía da música como crítica social, a Escola de Frankfurt e a Escola de Birmingham. Aportacións desde a posmodernidade para unha socioloxía da 

música. Outras aportacións desde a posmodernidade: Foucault, P. Bourdieu: 

A música como parte da cultura e dos niveis culturais:  Concepto de cultura e de niveis culturais: Alta cultura, cultura popular y cultura de masas. 

Socioloxía da comunicación de masas: 

A música dentro do mercado: Música e capital, a industria da música, as novas tecnoloxías e o seu impacto no mercado musical: cine, radio, televisión e 

internet. 

A música como articulador de indentidades sociais: culturas e subculturais musicais, tribus urbanas, identidades étnicas e nacionais. 

 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Durante o cuadrimestre 

Probas Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Esporádica 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente.  

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina 
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GUÍA DOCENTE DE TALLER DE COMPOSICIÓN I-IV 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TALLER DE COMPOSICIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.     3  3 3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Esta disciplina formúlase desde a aprendizaxe mediante a práctica. Aprendizaxe que unirá composición e 
instrumentación, pois por un lado persegue a creación de obras e por outro permite o coñecemento directo dos 

instrumentos por medio dos/as profesores/as. Composición de diversas obras tanto para formacións camerísticas 

como ensemble. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios dos tres primeiros cuadrimestres de composicón e instrumentación. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Composición, Instrumentación, Análise, Harmonía/Contrapunto, Tecnoloxías aplicadas a composición. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T4, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X13, X17 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC5, EC10, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Compoñer obras ou fragmentos con un grupo de intérpretes tendo en conta os diferentes estilos compositivos e de 

intrumentación. 

T1,T4,T8,T13,T15X8,X13,X

17,EC5,EC10,EC11 

Resolver os distintos problemas técnicos e musicais que poidan xundir durante as sesión de traballo coas distintas 
agrupacións. 

T1,T4,T8,T13,T15X8,X13,X
17,EC5,EC10,EC11 

 

 
4. CONTIDOS 

Composición de obras ou fragmentos utilizando diferentes técnicas compositivas e instrumentais para as distintas agrupacións tanto camerísticas como 

ensemble. Planificación de ensaios. 
 

Realizacion de versións e ou arranxos adecuadas a distintas formacións. 

 

Desenvolvemento dunha linguaxe persoal, a través da composición de obras libres.  

 

Aplicación das novas tecnoloxías na composción e instrumentación. Librerías de son, plug-ins, etc. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

 

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica individual presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes presencial esporádica 

Corrección de exercicios presencial permanente 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Entrega de traballos e exercicios.  

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 

 
-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. Entrega das 

composicións  realizadas paras as diferentes agrupacións de cámara e ensemble, incluindo os posiblres traballos co uso de novas tecnoloxías. 

 

 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TÉCNICA CORPORAL I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de Outubro) 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICA CORPORAL I-III 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Canto 

CARÁCTER Obrigatoria Específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  1,5 1,5 1,5      Observacións:  

 
 

 

 
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adestramento do corpo para a interpretación vocal e/ou actoral, desenvolvendo hábitos beneficiosos e 

necesarios para o coidado do aparato fonador e o desenvolvemento da actividade artística. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os requeridos na proba de acceso; Para os cuadrimestres seguintes, os adquiridos no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Técnica Corporal é unha disciplina propia da especialidade de Interpretación/Canto, que ten como 

obxectivo desenvolver as técnicas de movemento e as capacidades expresivas do propio corpo.  
A disciplina Técnica corporal deberá capacitar ao alumnado para dominar completamente as técnicas de 

interpretación no repertorio lírico, explotando as calidades expresivas corporais e a capacidade de 

interpretación na escena, así como coñecer e empregar axeitadamente os elementos do movemento 
corporal: espazo, tempo e enerxía. 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X9, X18, X21, X24, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI2, EI4, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 
 

 

 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Entrenamento do corpo para a interpretación vocal e/ou actoral, desenvolvendo hábitos beneficiosos e necesarios para 

o coidado do aparello fonador e o desenvolvemento da actividade artística. 

T2, T3, T13, X8, X21, X24, 

X26,  EI2, EI4, EI10. 

Coñecer e preparar o corpo como ferramenta de traballo actoral. T2, T3, T13, X8, X9, X21, 
X24, X26, EI4,  EI10. 

Distinguir os elementos corporais que interveñen nos procesos creativos, potenciando as capacidades expresivas e 

comunicativas. 

T2,  T6, T13, X8, X9, X18, 

X21, X24, X26, EI10.  

Afondar na expresión corporal desde un punto de vista analítico e creativo. T2,  T6, T13, X8, X18, X21, 

X24, X26,  EI2, EI10. 
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4. CONTIDOS 

1- Elementos do movemento corporal: posturas, esquema corporal. Calidades do movemento. 

2- Expresión corporal: corpo, xesto e movemento expresivo. 

3- Técnicas corporais no Canto: Respiración e relaxación. Articulación e dicción. 

4- Técnicas actorais: construción de personaxes, caracterización, etc. 

5- Metodoloxía de traballo autónomo nas técnicas corporais. 

 
 

 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Prácticas (Exposición teórico-práctica, para introducir os aspectos teóricos e prácticos 

aplicables no repertorio a estudar)  

Presencial Permanente 

Traballo Persoal (Tempo de estudo individual do alumno) Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

Esporádica 

Actividades complementarias do Dpto. Non presencial Esporádica 

 

 

 
 

6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TÉCNCA VOCAL I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICA VOCAL I-II 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Canto 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.  3 3       Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Adquisición de técnica vocal básica. Nocións de hixiene vocal e coñecemento das clasificacións vocais. 

Desenvolvemento da voz no canto e na fala como instrumento no labor docente. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Non se requiren coñecementos previos para o primeiro cuadrimestre. Para o segundo cuadrimestre, os adquiridos 

no cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina ten relación indirecta cos contidos da disciplina de formación básica Formación e Adestramento 

auditivo e vocal, e relacionada cos contidos da disciplina obrigatoria específica Formación e Adestramento 

auditivo e vocal aplicado, ademais coa disciplina de Coro. 
A disciplina de Técnica Vocal debe capacitar ao alumnado para a elaboración, selección e aplicación de 

actividades, materiais  e recursos de ensinanza/aprendizaxe vocais en función das demandas do contexto 

educativo, sendo versátil no dominio vocal, tanto individual como grupal. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T6, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X9, X10, X17, X21, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP4, EP5, EP7, EP11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer a anatomía e fisioloxía da respiración, as súas virtudes e defectos. Controlar a respiración e o apoio 

diafragmático-abdominal para conseguir unha correcta técnica respiratoria.  

T1, T2, T6, X1, X9, X10, 

X21, X24, EP4, EP7, EP11 

Lograr manter unha serie de hábitos beneficiosos para a súa saúde, en definitiva, para o desenvolvemento e 

mantemento do seu instrumento vocal. 

T1, T2, T6, X1, X9, X10, 

X21, X24, EP4, EP7, EP11 

Realizar resonancias coa voz intentando recoñecer e enviar o son correctamente a zoas de potenciación do mesmo. T2, T3, T6, X1, X9, X10, 
X21, X24, EP4, EP7, EP11 

Adecuar as posturas corporais e o xesto ás exixencias da produción e emisión correcta dos sons cantados. T2, T3, T6, X1, X9, X10, 

X21, X24, EP4, EP7, EP11. 

Saber valorar as súas cualidades e defectos co fin de poder progresar máis rápida e independentemente. T1, T3, T4, T6, T8, X3, X9, 

X17, EP4, EP5, EP7, EP11 

Coñecer as características básicas das voces infantís e xuvenís, así como particularidades propias durante a muda da 

voz, e aplicar exercicios básicos para realizar durante esas etapas. 

T1, T2, T3, T4, T8, X1, X9, 

X10, X17, X24, EP4, EP5, 

EP7, EP11 
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Aprender a buscar ou crear vocalizacións sinxelas, con ou sen movementos asociados, aplicadas ao estudo coral e a 

plantexar a distribución nun ensaio de coro 

T1, T2, T3, T4, T8, X1, X9, 

X10, X17, X24, EP4, EP5, 

EP7, EP11 

Demostrar capacidade de improvisación e invención como ferramenta na elaboración de exercicios propios cara a súa 

posterior labor docente. 

T2, T3, T6, X1, X9, X10, 

X21, X24, EP4, EP7, EP11 

Potenciar o uso das TIC para favorecer o estudo persoal e independencia. T1, T2, T3, T4, T8, X1, X10, 
X17, X24, EP4, EP7, EP11 

 

 
4. CONTIDOS 

1.- A relaxación. Exercicios y técnicas. 

2.- A Respiración. Anatomía e fisioloxía. Mecanismos de respiración no canto 

3.- Hixiene vocal. O aparello fonador.  

4.- A práctica vocal. As vocalizacións 

5.- A afinación e lectura a primeira vista 

7.- As TIC e os seus beneficios no estudio. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Presentación  (Posta en común dos coñecementos que posúen os alumnos/as ao comezo do curso, e exposición 
das expectativas que teñen cara ao cuadrimestre que comeza). 

Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposición maxistral (exposición teórica dos contidos a traballar durante as clases) Presencial Esporádica 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo dos alumnos/as na aula) Presencial Regular 

Práctica individual ( Tempo que os alumnos/as dedicarán á práctica vocal, en clase ou na casa) Presencial e  
Non presencial 

Permanente 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado para a seguinte 
sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a con respecto a cuestións ou contidos de técnica 
vocal) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula proposto). Non presencial Regular 

Actividades complementarias (Asistencia a exposicións, seminarios, conferencias..., relacionados coa materia). Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular aos alumnos/as) 
1. Individuais 
2. De grupo 

Non presencial na clase 

(tempo especial de titoría) 

 

Esporádica 

Actividades de avaliación:  
1. Probas: Proba escrita sobre clasificacións vocais, e o aparello fonador Análisis de cancións infantís, 
aplicación prácticas e métodos de aprendizaxe. Exercicios vocais có suficiente control técnico 
2. Revisión de probas 

 

Presencial 

Non presencial 

 

Medio e final do 

cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Técnicas compositivas 

GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS COMPOSITIVAS I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICAS COMPOSITIVAS I-II 

ESPECIALIDADE Dirección ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.    2’5 2’5     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento e emprego dos diferentes procedementos compositivos na realización de traballos vocais e/ou 
instrumentais, así como dos distintos sistemas de notación. Estudo dos procedementos construtivos, 

movementos, escolas, técnicas e tendencias da composición tradicional e contemporánea. Coñecemento das 

características e posibilidades técnicas e expresivas dos instrumentos, e das resultantes derivadas das diversas 
agrupacións. A composición como recurso complementario á dirección. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Harmonía e Análise 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X10, X13, X15, X20, X21, X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED2, ED4, ED5, ED6, ED7, ED8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

 Coñecer as diferentes técnicas de organización musical valorando a súa implicación estrutural, instrumental, 
lingüística e estilística. Todas  

Realizar traballos analíticos sobre obras de compositores significativos que sirvan para asimilar diversas técnicas 
constructivas e de orquestación. Todas 

 Aprender a desenrolar una idea tanto no plano formal como no instrumental. Todas 

Utilizar as linguaxes e formas máis significativas da creación musical tanto pasada como contemporánea 
Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Técnicas compositivas 

Introducción á orquestación 

Métodos analíticos aplicados á composición 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposicións maxistrais e exposicións práctico-teóricas presencial Regular 

Práctica individual e pescuda de información non presencial Regular 

Correción de exercicios presencial Permanente 

Debate de traballos presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase, 
tempo especial de titoría 

Esporádica 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Técnicas compositivas contrapuntísticas 

GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS COMPOSITIVAS CONTRAPUNTÍSTICAS I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICAS COMPOSITIVAS CONTRAPUNTÍSTICAS I-II 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO --- 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Afondamento no estudo dos elementos e procedementos contrapuntísticos relativos ao sistema tonal, así como 
anteriores e posteriores ata os nosos días. Realización escrita de traballos estilísticos libres, vocais e 

instrumentais en diferentes estilos ata a actualidade. Práctica instrumental dos elementos e procedementos 

estudados. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios dos catro cuadrimestres de harmonía/contrapunto aplicados a composición. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Composición, Instrumentación, Análise, Harmonía/Contrapunto. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T8 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X4, X5 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer e aplicar as principais técnicas contrapuntísticas. 

T1,T2,T3,T4,T8,X2,X3,X4,

X5,EC1,EC2,EC3,EC4,EC5,

EC6 

Compoñer obras utilizando as principais estructuras formais contrapuntísticas. 

T1,T2,T3,T4,T8,X2,X3,X4,

X5,EC1,EC2,EC3,EC4,EC5,

EC6 

 

 
4. CONTIDOS 

Aspectos contrapuntísticos xerais. Curva melódica, rítmo harmónico e rítmo melódico. Motivo e transformación do mesmo. 

 

O coral , o canón, a suite. 

Contrapunto imitativo e contrapunto invertible. Contrapunto doble, triple e cuádruple. Contrapunto a 10ª e 12ª. 

 

A fuga. Fuga de escola e fuga libre. 

Aspectos contrapuntísticos contemporáneos. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
 

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Actividades introdutorias presencial comezo dos 

cuadrimestres 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica individual presencial permanente 

Práctica individual e pescuda de información non presencial permanente 

Exposición e debate de traballos presencial permanente 

Corrección de exercicios presencial permanente 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

-Avaliación Ordinaria:  Entrega de traballos e exercicios.  

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. 
 

-Avaliación Extraordinaria:  Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuatrimestres. Entrega das 

composicións (coral, cánones, suite, fugas, etc.) 
 

-Avaliación Alternativa:  Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.   

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Técnicas de aula para a didáctica da música e da linguaxe musical 

GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS DE AULA PARA A DIDÁCTICA DA MÚSICA E DA LINGUAXE MUSICAL I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de OCTUBRE) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE AULA PARA A DIDÁCTICA DA MÚSICA E DA LINGUAXE MUSICAL I-II 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria específica TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.        3 3 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Nesta materia afondarase e aplicarase os coñecementos da didáctica xeral e didácticas 

específicas dentro e fora da aula, traballando cos obxectivos e contidos da educación 

musical, da linguaxe musical e da educación auditiva e vocal. Levaremos a práctica o 

deseño de estratexias específicas para o ensino e a aprendizaxe, así coma a elaboración de 

recursos didácticos musicais para as diferentes etapas educativas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os correspondentes as materias de Didáctica xeral, Psicopedagoxía, Teoría da Educación e 

Composición aplicada I. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Esta disciplina está relacionada con Didáctica xeral, Planificación de aula e dinámicas 

educativas, e Teoría da educación. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T15, T16  

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X5, X7, X10, X13, X18, X19, X24  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: E1, E2, E6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto . 163/2015, do 29 de outubro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Desenvolver aspectos básicos intelectuais coma a memoria e a comprensión a través da 

execución de actividades e tarefas. 

T3T6 T8 T13 

X1X2X4X5X13X18, 

X24, E1E9 

2.  Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten o exercicio da 

didáctica musical. 

T1 T7 T8 T13 T14 T16 

X2 X5 X10 X13 X18 

X19, E1E2E8E9 

3. Utilizar diversas estratexias que permitan a transmisión do coñecemento do feito musical. 

 

T2 T4 T14 T16, X5, 

X13, X19, E1, E2, E6 

4. Deseñar diferentes estratexias que permitan a transmisión do coñecemento da música. T,X,E (todos) 

5. Potenciar a iniciativa na procura de información e investigación das novas teorías didácticas 

cara a súa implementación na aula. 

T,X,E (todos) 

 

6. Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes T,X,E (todos) 

http://www.csmcoruna.com/wp-content/uploads/2015/07/Planificacio%C2%A6%C3%BCn-de-aula-e-dina%C2%A6%C3%BCmicas-educativas.pdf
http://www.csmcoruna.com/wp-content/uploads/2015/07/Planificacio%C2%A6%C3%BCn-de-aula-e-dina%C2%A6%C3%BCmicas-educativas.pdf
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contextos, tomando conciencia como membro dun grupo do enriquecemento que se produce 

nas aportacións dos demais. 

 

7. Potenciar o desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal, mediante o 

traballo colaborativo e a habilidade para planificar e xestionar proxectos. 

T3 T6 T7 T8 T10 T13 

X5 X7 X10 X18 

E2 E8 E9 

 

 
4. CONTIDOS 

1. Fundamentos da didáctica xeral. 

2. Fundamentos da didáctica musical. 

3. Estratexias para o ensino e a aprendizaxe musical nos diferentes niveis educativos. 

4. Elaboración de recursos didácticos para os diferentes niveis educativos. 
 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Práctica individual Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Práctica colectiva Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Traballos Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Proyecto Presencial Durante o 

cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo  Non presencial Durante o 

cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas  Presencial e non 

presencial 

Durante o 

cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre: ordinaria e extraordinaria, que 

consistirán no seguinte:  

- A avaliación ordinaria terá en conta a asistencia dos alumno/as ademais dos exames, traballos, exposicións e 

participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas. Se o alumno/a perdera a avaliación 

continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na que 

substituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no 

mes de xaneiro.  

- A avaliación extraordinaria se contempla para os alumno/as que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no 

mes de xullo. Os alumno/as terá que realizar un exame ou  traballo complementario. 

Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar unha nota mínima de 5 en cada un dos 

apartados. 
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GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS DE CONTROL EMOCIONAL E CORPORAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE CONTROL EMOCIONAL E CORPORAL 

ESPECIALIDADE Interpretación  
Pedagoxía 

ITINERARIO Todos  
Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Segundo o itinerario 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.     2     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento 

de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, 
relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á 

actuación en público. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Non require  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina das Técnicas de control emocional e corporal  ten carácter transversal, e está relacionada coas 

propias da especialidade de interpretación, como a de instrumento/canto, repertorio, música de cámara... 
Ten como obxectivo desenvolver as técnicas de control psíquico físico cara a potenciación das capacidades 

expresivas do propio corpo, que redunden na mellora das interpretacións musicais. 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T6, T7, T11, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X8, X21, X24, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI4, EI6, EI8, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Fomentar no alumno o interese pola súa posición corporal, pola interiorización de mente e corpo T2, T3, T7,T13, X8, X21, 

X24, EI4, EI6 

Adquirir coñecemento da importancia do uso axeitado do corpo no acadamento dunha correcta execución musical, na 

que se amose seguridade e control da situación 

T3, T6, T7, T11, X8, X24, 

EI18. 

Coñecer a estrutura e funcionamento do aparello locomotor e do sistema nervioso T2, T3, T6, T13, X8, X24, 
X25, EI4, EI6 

Investigar sobre aqueles aspectos individuais do alumno que propicien inseguridades á hora da interpretación en 

público. 

T1, T2, T3, T6, T7,T13, X8, 

X21, X24, X25, EI4, EI6, 
EI8, EI10 

Coñecer e aplicar as principais técnicas psicolóxicas de autocontrol emocional  T1, T2, T3, T6, T13, X8, 
X24, X25, EI4, EI6, EI10 

Adquirir unha rutina de exercicios tanto físicos como mentais que faciliten o coidado do aparello locomotor, 

relacionado co desenvolvemento da súa actividade artística. 

T1, T2, T3, T6, T7, T11, 

T13, X8, X21, X24, X25, 
EI4, EI6, EI8, EI10 
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4. CONTIDOS 

O movemento corporal  

A expresión corporal 

Preparación física para a actuación en público 

Preparación psíquica 

Metodoloxía de traballo autónomo 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica  Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes  Presencial Regular 

Pescuda de información  Non presencial Permanente 

Actividades complementarias  Non presencial Esporádica 

Titorías  Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TÉCNICAS DE MERCADO I-VII 

 ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE MERCADO I-VII 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.    2 2 2 2 2 2 2 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estratexias de promoción de artistas. Técnicas de venda. Principais axentes a nivel nacional e 

internacional. Estratexias  de promoción, difusión e comercialización de produtos e servizos. Marketing en 
empresas e institucións do ámbito cultural. Emprego da tecnoloxía e as telecomunicacións en relación coa 

música, aprendizaxe, creación e difusión 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T1, T3, T4, T5, T7, T10, T13, T15, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X10, X11, X12, X16, X18, X19, X23, X24, X26, X27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX1, EPX2, EPX3, EPX6, EPX8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as principais estratexias de promoción artística 

T1, T3, T4, T5, T7, T10, T13, T15, 

T17, X5, X12,  X16, X19, X23, X26, 

X27, EPX1, EPX6 

Traballar con estratexias de promoción cultural 

T1, T3, T4, T5, T7, T10, T13, T15, 

T17, X5, X11, X12,  X16, X18, 
EPX8 

Traballar na difusión cultural 

T1, T3, T4, T5, T7, T10, T13, T15, 

T17, X5, X10, X11, X16, X18, X26, 
EPX2, EPX8 

Profundizar na comercialización de produtos e servizos relacionados coa produción e difusión cultural 

T1, T3, T4, T5, T7, T10, T13, T15, 

T17, X5, X12, X16, X18, X24, 
EPX2, EPX6, EPX8 

Empregar as TIC na relación coa música, a creación e a difusión cultural e artística 
T1, T3, T4, T5, T7, T10, T13, T15, 
T17,  X18, X5, X10, X24, EPX3 
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4. CONTIDOS 

 

Emprego das estratéxias utilizadas na actualidade e no pasado para a promoción artística para ter un enfoque global das distintas técnicas empregadas 

no pasado e na actualidade. 

Comparativa con estratexias de mercado doutros países e ámbitos da creación e difusión. 

Busca das distintas estratexias de mercado doutros ámbitos empresariais que non sexan o cultural e tratar de establecer comparativas que poidan 

definir as mellores estratéxias para o ámbito cultural. 

Colocación de produtos e difusión coas TIC, redes sociais, etc. 

 

 

 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clase teórica Presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica colectiva Presencial Durante o cuadrimestre 

Pescuda de información Non Presencial Esporádica 

Exposición de traballos Presencial Esporádica 

Probas Presencial Ao final do cuadrimestre 

Titorías Presencial Esporádica 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Tecnoloxía organolóxica e fonográfica 

GUÍA DOCENTE DE TECNOLOXÍA ORGANOLÓXICA E FONOGRAFÍA I-III  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TECNOLOXÍA ORGANOLÓXICA E FONOGRAFÍA I-III 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.      3 3 3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento das manifestacións organolóxicas primitivas. Evolución da tecnoloxía musical ao longo da Idade 
Antiga, Media e Moderna. Comprensión do fenómeno do nacemento da fonografía como inicio da historia da 

música. Coñecemento e descrición dos obxectos organolóxicos do pasado como fonte para a historia da música e 

a súa reconstrución sonora. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T4, T8  

COMPETENCIAS XERAIS: X9, X10, X12, X14, X20, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM3, EM7  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Valorar o papel da música no desenvolvemento cultural e artístico da sociedade en cada momento. T11, X12, X14, X16, EM7 

Captar, a través do análise e da audición, as características da música de cada período estudado, co fin de entender a 

súa evolución e situar as obras musicais no tempo. 
T2, X25, EM1, EM3 

Valorar a importancia da música nas sociedades humanas, a través do coñecemento das relacións establecidas ao longo 

da historia entre a música e o resto das artes, o pensamento e a literatura, así como dos feitos históricos e os 

movementos socioculturais máis destacados de cada época. 

T4, T16, T17, X5, EM2, 
EM7 

Desenvolver certo grao de autonomía persoal á hora de empregar as ferramentas de investigación propias da 

musicoloxía, aplicándoas de xeito autónomo ao estudo da música empregando un vocabulario axeitado e respectando 

as opinións alleas. 

T11, X26, EM2, EM7 

Coñecer as principais fontes bibliográficas para o estudo da cultura musical.  
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4. CONTIDOS 

A experiencia do son 

A iconografía musical e o son 

A fonografía 

Tecnoloxía musical 

Principais áreas de investigación  da musicoloxía actual. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Tecnoloxías aplicadas á musicoloxía 

GUÍA DOCENTE DE TECNOLOXÍAS APLICADAS Á MUSICOLOXÍA I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TECNOLOXÍAS APLICADAS Á MUSICOLOXÍA I-III 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD.      3 3 3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Informática musical aplicada á creación, xeración y procesamento do son e a edición de partituras. Coñecemento 
e uso das aplicacións midi e de audio. Uso da tecnoloxía musical en distintos formatos. Microfonía e técnicas de 

gravación, procesado e difusión. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
 T1, T4, T13, 16 

COMPETENCIAS XERAIS: X5 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM5 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Realizar edicións de todo tipo de partituras do xeito máis eficaz. Todas 

Realizar instrumentacións virtuais de partituras empregando as posibilidades do audio e do MIDI.3.- Coñecer todos os 
arquivos relacionados co audio dixital, así como as súas posibilidades de conversión, importación e exportación. 

Todas 

Aprender os conceptos básicos de conexión dos diferentes aparatos electrónicos fundamentais para a creación dun 

estudio persoal de informática musical. 
Todas 

Coñecer os conceptos teóricos básicos no terreo do audio dixital. Todas 

Capacitar ó alumno nos procesos de gravación, mestura e postproducción musical. Todas 

Aplicar os coñecementos adquiridos na realización de gravacións Todas 

Capacitar o alumno no proceso de sincronía de video e audio Todas 

Coñecer as principais ferramentas informáticas para o ensino e a investigación Todas 

Utilizar correctamente as ferramentas de comunicación Todas 

Iniciarse nas competencias de creación de sitios web Todas 
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4. CONTIDOS 

Edicións de todo tipo de partituras  

Instrumentacións virtuais de partituras coas posibilidades do audio e do MIDI. 

Arquivos relacionados co audio dixital, así como as súas posibilidades de conversión, importación e exportación 

Conceptos básicos de conexión dos diferentes aparatos electrónicos fundamentais para a creación dun estudio persoal de informática musical 

Conceptos teóricos básicos no terreo do audio dixital 

Procesos de gravación, mestura e postproducción musical 

Sincronía de video e audio. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TECNOLOXÍAS APLICADAS Á COMPOSICIÓN I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015 , DO 29 DE OUTUBRO) 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TECNOLOXÍAS APLICADAS Á COMPOSICIÓN I-VIII 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO Composición 

CARÁCTER Disciplina obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1° curso 2° curso 3° curso 4° curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1’5h. 

ECTS/CUAD. 3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións:  
 

2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento teórico-práctico das diferentes técnicas e procedementos de xeración, manipulación e 

procesado dixital do son aplicando as súas posibilidades na creación e composición. Estudo da edición de 

partituras con diferente software. Coñecemento e uso das aplicacións midi e de audio na composición. Uso 

da tecnoloía musical en distintos contornos de programación de síntese de son. Microfonía e técnicas de 

gravación, procesado masterizado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Os propios do grao medio de música. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Acústica aplicada á composición, Composición para a imaxe , Composición 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2,T4, T8, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X4, X5, X7, X10, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC4, EC6, EC7, EC8, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. 
 

3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas a disposición do compositor para o desenvolvemento do seu traballo. T: 2, 4, 8, 13 

 X: 5, 10,23 

 EC: 4,6, 7, 8, 11 

2. Utilizar as novas tecnoloxías no ámbito da creación musical en colaboración con outros campos artísticos como a T: 2,4, 8, 13 

creación visual. X: 4, 5, 7 

 EC: 4,6,8 

3. Realizar traballos de edición e gravación utilizando as técnicas asimiladas, así como proxectos de montaxe T: 2, 4, 8, 13 

electrónico sinxelos no eido da síntese sonora.  X: 5, 10 

 EC: 4,6,8 

4. Aprender a integrar o material procedente de distintas fontes nun medio homoxéneo. T: 2,4, 8, 13 

 X: 4,7,23 
 E: 4,6, 7, 8, 11 
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4. CONTIDOS 

Funcionamento e configuración do ordenador no contorno musical. 

O estudio de gravación. Microfon’a. Gravación, mezcla e masterización. 

O MIDI. Protocolo OSC e aplicación no real-time. 

Aplicacións de edición de audio, MIDI e partituras. O sintetizador: funcionamento e montaxe básica. 

Historia da composición de música electrónica e dos instrumentos de base eléctrica-electrónica. 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades introdutorias 
Explicación xeral dos contidos da materia e dos obxectivos que se pretenden acadar ao longo 

do curso citando as actividades a realizar nas sesións. Pequena avaliación inicial. 

Presencial Comezo do cuadrimestre 

Exposición maxistral 
Inclúe todos os aspectos técnicos relacionados co contido a tratar e as súas posibles aplicacións 

no ámbito musical. 

Presencial Durante o Cuadrimestre 

Exposición práctico-teórica 
Exposición sobre os contidos a tratar dun xeito práctico no que o alumno/a pode observar a 

forma de proceder. Aclaración de dúbidas. Proposta de exercicios a realizar. 

Presencial Durante o Cuadrimestre 

Exercicios prácticos Non presencial Durante o Cuadrimestre 

Prácticas no aula Presencial Durante o Cuadrimestre 

Corrección de exercicios 
Corrección e suxerencias sobre as edicións de son, partituras, secuencias midi e circuitos de 

s’ntese elaborados polo alumno/a. 

Presencial Durante o Cuadrimestre 

Actividades complementarias 
Tempo adicado a preparación e elaboración de secuencias e montaxe dos circuitos de s’ntese en 

proxectos de colaboración cos restantes membros do grupo. 

Non presencial Durante o Cuadrimestre 

Titorías individuais Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación 

1.-Probas 
2.-Revisión de probas 

Presencial Final do cuadrimestre 

 

6. AVALIACIÓN 

-Avaliación Ordinaria: Entrega de prácticas e exercicios. 

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

-Avaliación Extraordinaria: Entrega de prácticas e exercicios. 

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 
Presentación do traballo monográfico. 

-Avaliación Alternativa: Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua. 

Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TECNOLOXÍAS APLICADAS A PRODUCIÓN E DIFUSIÓN I-IV 

 ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TECNOLOXÍAS APLICADAS A PRODUCIÓN E DIFUSIÓN I-IV 

ESPECIALIDADE Produción e Xestión ITINERARIO ------ 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Produción e Xestión 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1,5h. 

ECTS/CUAD.   2 2 2 2     Observacións:  

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento teórico-práctico da tecnoloxía e dos procedementos dirixidos a dar apoio á produción e 
xestión musical da tecnoloxía musical en distintos contornos de programación de síntese de son. Uso de 

equipamentos, dispositivos, periféricos e informática aplicada para a xestión e produción. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, 

coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS: T2, T4, T12, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X4, X5, X7, X10, X21, X23, X24, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EPX2, EPX3, EPX4 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro. 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Realizar edicións de todo tipo de partituras do xeito máis eficaz e abranguendo todas as posibilidades dun editor de 
partituras. 

Todas 

2. Realizar instrumentacións virtuais de partituras empregando todas as posibilidades do audio e do MIDI Todas 

3. Coñecer os conceptos teóricos básicos no terreo do audio dixital. Todas 

4. Interacción do programa FINALE con outros programas para permitir a súa exportación noutros formatos, como pdf, 

XL, audio ou extracción de exemplos musicais en jpg ou tiff, a súa importación en word, e aplicación a outros campos. 
Todas 

5. Aplicar os coñecementos adquiridos na realización de traballos. Todas 

6. Aprender os conceptos básicos de conexión dos aparatos electrónicos fundamentais para crear un estudio persoal de 

informática musical. 
Todas 

7. Sintetizar un instrumento virtual a partir de diferentes samplers. Todas 

8. Capacitar o alumno no proceso de sincronía de vídeo e audio. Todas 

9. Elaborar guión (score) e particellas con calidade a partir dunha  partitura proposta  do seculo XX-XXI, levando así á 

práctica os coñecementos adquiridos sobre todos os ámbitos musicais. 
Todas 

10.- Aprender a integrar o material compositivo sonoro dun xeito creativo procedente de distintas fontes, nun medio 

homoxeneo. 
Todas 

11.-Saber aplicar e aproveitar as novas tecnoloxías no ámbito da creación musical contemporánea nunha variedade 

ampla de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos. 
Todas 
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12.- Entender e profundizar nos fundamentos físicos e musicais da acústica e psicoacústica. Todas 

 
4. CONTIDOS 

1. O ordenador, as plataformas e os sistemas operativos. A edición musical e a informática. Coñecemento do contorno da notación. Os editores de 

partituras. Configuración das preferencias. As ferramentas de notación.  

2. Elementos básicos da notación musical e creación de patróns de instrumentos: Figuras. Silencios. Alteracións. Ligaduras de valor e expresivas. 
Puntillo. Notas de adorno. Símbolos de 8ª alta e baixa. Pauta, número de liñas. Compases e números de compás. Pentagramas e grupos. Armadura, 

compás (metro) e clave. Características de cada instrumento: nome, clave, barrado, transporte, eliminar pausas, etc.  

3. Elementos máis complexos da notación e adición de texto a un fragmento musical: notas dun pentagrama a outro. Divisi (escrita por capas). 

Enharmónicos. Grupos irregulares. Signos de articulación, expresión e repetición. Transposición diatónica e cromática. Trinos e trémolos. Notación 

antiga. Modificación das cabezas de nota e plicas. Escrita do texto nunha e en varias voces. Duplicación do texto no mesmo ou noutro pentagrama. 
Colocación do texto. Colocación individual de sílabas.Borrar sílabas.Melismas.  

4. Formateo e impresión da partitura: Tamaño, disposición e sangrado da páxina. Títulos. Números de páxina. Bloques de texto. Impresión. Partes 

extractadas.  

5. Formatos de arquivo e compatibilidades: .sib, .mus, etc., exportar como gráficos, pdf. 

6. Historia da norma. Equipos controladores e mensaxes. Mensaxes de canle e de sistema. Mensaxes controladores e de sistema exclusivo. O sistema 
de canles Midi. Cables e conectores. Interface Midi. Ampliacións da norma: SMF, MMC, MTC, GM. Conexions e hardware midi.  

7. A secuenciación MIDI no Cubase, Nuendo, Logic, Digital Performer ou Pro Tools. Conversión MIDI a formato audio.  

8. Conceptos da síntese dixital: A envolvente, modulación de baixa frecuencia, filtros, control MIDI. Técnicas da síntese dixital: Síntese aditiva, 

modulación de frecuencia, Síntese por tabla de ondas. O sampler. Antecedentes. Funcionamento. A creación dun instrumento a través do programa 

Halion. Os loops.  

9. Sincronía dunha pista de video dixital co audio: Arquivos de video: AVI, Mpeg-1, Mpeg-2, Vob, etc. Arquivos de audio: Wav, Mp3, Acc, Ogg, Real 

audio, WMA, Flac, Aiff, etc. Conversión de arquivos audio e video. Extracción do audio dun arquivo de video ou dun DVD.  

10. Introducción a sonorización de salas e procesamento do son en directo a través de entornos interactivos.  

11.- Acústica física e musical. 

12.-  O proceso de síntese do son. 

13.- Continuación no estudo do manexo e coñecemento das  ferramentas informáticas e electrónicas para a edición, procesado, montaxe, grabación e 

secuenciación de audio. 

14.- Profundización no emprego e manexo dos procesos básicos da edición dixital. 

15.- Coñecemento analítico e auditivo das obras máis importantes do repertorio electroacústico e mixto. 

16.- Estudo da relación das técnicas de composición tradicionais, relacioándoas cós medios electroacústicos e da tecnoloxía actual. 

 
5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teóricas Presencial Durante o cuadrimestre 

Práctica colectiva Presencial Durante o cuadrimestre 

Pescuda de información Non Presencial Esporádica 

Exposición de traballos Presencial Durante o cuadrimestre 

Probas Presencial Ao final do cuadrimetrs 

Titorías Presencial Esporádica 

6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  

cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente.  

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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GUÍA DOCENTE DE TECNOLOXÍAS PARA A MÚSICA I-III 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO, E POLO 

DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TECNOLOXÍAS PARA A MÚSICA I-III 

ESPECIALIDADE Dirección 
Interpretación 

Pedagoxía 

ITINERARIO ------ 
Todos 

Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2 h. 

ECTS/CUAD.  2 2 2      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permitan ao 
alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da 

secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesamento e difusión do son. Busca e difusión de 
contidos a través de redes informáticas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Para o primeiro cuadrimestre, os equivalentes ao grao profesional de música, e para cuadrimestres diferentes ao 
primeiro, coñecementos e habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T4, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X5, X8, X9, X21, X22, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI6, EP2 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, e no Decreto 171/2016, do 24 de novembro) 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos e ferramentas da acústica musical 
T1, T3, T4, T16, X5, X8, X9, 
EI6, EP2, ED6 

Coñecer os principios básicos das tecnoloxías de grabación e edición de son e a súa evolución histórica. 
T1, T3, T4, T16, X5, X9, 

X21, X22, EI6, EP2, ED6 

Ser capaz de coñecer e manexar os recursos musicais dispoñibles na rede. 
T1, T3, X5, X8, X9, X21, 

X22, X23, EI6, EP2, ED6 

Ser capaz de relacionar os diferentes aspectos da acústica con problemáticas musicais 
T1, T3, T4, T16, X5, X8, X9, 

EI6, EP2, ED6 
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4. CONTIDOS 

Introdución á acústica física e musical 

Introdución á electroacústica 

Os contidos musicais na rede 

Edición de partituras e edición midi 

Introdución á gravación e procesamento do son 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN  CUALIDADE TEMPORALIZACIÓN 

Actividades  Presencial Ao comezo do 

cuadrimestre 

Exposicións maxistrais, exposicións práctico-teóricas e práctica colectiva Presencial Permanente 

Práctica individual e pescuda de información Non presencial Permanente 

Exposición e debate de traballos Presencial Fin do cuadrimestre 

Lectura guiada e comentario de fontes Presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial na clase, 

tempo especial de titoría 

Esporádica 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
-Avaliación Ordinaria: Exposición de traballos individuais. 

Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 
-Avaliación Extraordinaria: Realización dun ou varios exames nos que se reflictan os contidos traballados nos cuadrimestres. 

 

-Avaliación Alternativa: Igual que a extraordinaria pero só para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua. 
 

Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TEORÍA DA EDUCACIÓN  I e II  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TEORÍA DA EDUCACIÓN (I e II) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da Linguaxe Musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO  

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 2h. 

ECTS/CUAD.  3 3       Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Educación e Pedagoxía. Elementos e enfoques da educación. Fins, medios. Os principios da educación. 

Educación formal, non formal e informal. Os axentes da educación: o educando e o educador. Condicionantes: a 
familia, o estado, a comunidade, a sociedade. Educación integral. Novas perspectivas en educación. A educación 

previsible. 

COÑECEMENTOS PREVIOS:  Os correspondentes a bacharelato 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Está relacionada coas materias de Organización Educativa, de Didáctica, así como as de Fundamentos de 

Pedagoxía. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

1, 2, 3, 8, 15 

COMPETENCIAS XERAIS: 16,18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1,5,6 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015 do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Comprender as diferenzas entre a educación, a pedagoxía e a didáctica 
T1 T2 T8 T15, X16 X18 

EP1 

Coñecer o concepto de educación, os seus métodos, fíns e medios, así como os seus elementos, os seus principios, os  

seus factores condicionantes e os seus ámbitos. 

T1 T2 T8 T15, X16 X18 

EP1 EP6 

Estudar os axentes da educación e as relación entre eles. 
T1 T2 T8 T15, X16 X18 

EP1 EP6 

Coñecer o papel fundamental que desempeñan os distintos contextos de desenvolvemento e os axentes de socialización 
(pais, nais, irmáns, compañeiros,…) na construción do desenrolo.  

Todas  

Reflexionar sobre o futuro da educación. 
T2 T3 T8 T15, X16 X18 

EP1 EP6 

Descubrir e analizar o noso estilo de aprendizaxe. Valorar as consecuencias do noso estilo de ensino. T1 T2 T3 T8 T15, EP1 
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4. CONTIDOS 

 

Educación e pedagoxía. 

 

Fins, ámbitos e medios educativos. Elementos da educación. 

Os axentes da educación: o docente e o discente. 

Tipos de educación: formal, no formal, informal. 

Principios pedagóxicos da educación: a liberdade, a actividade, a socialización, a creatividade, a individualización, a globalización a autonomía, a 

participación 

Condicionantes da educación: a familia, o estado, a sociedade. 

 

Novas perspectivas en educación. A innovación e a investigación no escola. 

 
 

 
 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Clase teóricas: presentación dos marcos teóricos correspondentes aos contidos, destacando as 

ideas principais. 

 

Presencial Permanente 

Clases prácticas: debates, comentarios das noticias actuais sobre educación, supostos, visionado 

de películas e documentais sobre educación e posterior debate,... 
 

Presencial Permanente 

Traballo persoal: comprensión de textos, lectura de fontes, elaboración de información, 

reflexións sobre a nosa labor como docentes,.... 

 

Non presencial Permanente 

Traballo colaborativo e cooperativo. Proxectos. Visitas a todo tipo de centros de ensino Presencial Durante o cuadrimestre 

Titorías: individuais e de grupo Presencial Durante o cuadrimestre 

Actividades de avaliación Presencial Ó final do cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

 
Haberá dous tipos de avaliación: a ordinaria e a extraordinaria. A ordinaria terá en conta a asistencia dos alumnos ademais dos exames, traballos, 

exposicións e participación nas actividades complementarias que se consideren adecuadas.  

 

Se o alumno perdera a avaliación continua por faltas de asistencia ( serán determinadas pola CCP de cada centro), realizará a avaliación alternativa na 

que substituirase o porcentaxe da asistencia por un exame ou traballo complementario. A avaliación ordinaria terá lugar no mes de xaneiro (Teoría da 

Educación I ) e no mes de maio (Teoría da Educación II) 
 

A avaliación extraordinaria se contempla para os alumnos que no aprobaran a avaliación ordinaria e se realizará no mes de xullo. 

 
O alumno terá un total de catro convocatorias para superar a disciplina. Tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria será imprescindible sacar 

unha nota mínima de 5 en cada un dos apartados. 
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Guía docente Teoría da historia e hsitoriografía 

GUÍA DOCENTE DE TEORÍA DA HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TEORÍA DA HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.  6        Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Estudo dos métodos de aproximación ao feito musical a través das súas principais orientacións e autores/as desde 
a Antigüidade ata o Posmodernismo en perspectiva diacrónica, con especial atención aos procesos desenvolvidos 

desde a Ilustración ata o século XX. Coñecemento dos campos e cuestións máis relevantes da investigación 

historiográfica en musicoloxía. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T2, T7, T8, T14  

COMPETENCIAS XERAIS: X10, X12, X18  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2 , EM3, EM5, EM7, EM8  

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Fomentar a capacidade de expresión, oral e escrita, de xeito claro e coherente. 
T2, T7, T8, X10, X18, 

EM8 

Abordar os aspectos teóricos implicados nos procesos de creación musical en cada período histórico. X12, EM5 

Contextualizar os procesos teórico-musicais no seu medio social e histórico, dende a Antigüidade ata a actualidade. T2, EM2, EM3 

Adquirir coñecementos básicos de teoría da historia e historiografía musical para poder usar as súas achegas teóricas 
como ferramentas de análise e comprensión da realidade social en cada período histórico. 

X12, EM 3, EM5, EM7 

Coñecer as últimas tendencias metodolóxicas en musicoloxías e o seu contraste coas propostas da historiografía 
clásica. A Nova musicoloxía. 

T14, X10, X12, EM2, EM7 

 

 
4. CONTIDOS 

Introdución: Conceptos fundamentais: teoría da historia, estética, historiografía. Exposición histórica/ exposición sistemática. O comentario de texto 

de teoría da historia: criterios e realizacións prácticas. 
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Antigüidade grecolatina e o Helenismo 

Da Patrística a Idade Media 

Diversidade teórica do Renacemento 

Teoría musical do S. XVII 

Nacemento da Historiografía 

Historiografía musical do S. XX e as súas tendencias 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
  

CUALIDADE  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 
para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 
deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TEORÍA DA INTERPRETACIÓN DA MÚSICA HISTÓRICA  

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TEORÍA DA INTERPRETACIÓN DA MÚSICA HISTÓRICA 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Histórica  

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 

ECTS/CUAD.         3  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Principios fundamentais da interpretación desde a Idade Media ata o xurdimento da fonografía: tratadística 

e fontes. Práctica da ornamentación aplicada a estes repertorios. Estudo de dinámicas e agóxicas. Criterios 
organolóxicos, métricos e rítmicos da interpretación. Coñecemento dos fitos fonográficos principais da 

interpretación histórica. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requiridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 

habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X6, X8, X10, X13, X21 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM4, EM5, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer directamente as fontes primarias e secundarias que configuran o pensamento e a estética da interpretación 

musical desde a antiga Grecia ata os inicios do Século XXI. 

T 2,  T4, T12, X 10, X12, 

X26, EM 5 

2. Obter unha visión de conxunto sobre o desenvolvemento da reflexión teórica e estética en torno á música así como 

das diversas correntes historiográficas que trataron dela e da súa interpretación. 
T2, X16,  X26, EM 5, EM7 

Tinctoris, Ramos de Parella, Gaffurio. Música e Universidade. Música e Humanismo. A recuperación da teoría musical 
grega. A Reforma protestante e as súas ideas respecto da música. Texto e música: inteligibilidad e harmonía, teoría dos 

afectos, ideas contrarreformistas. Teóricos do Renacemento en España. 

T 2, T4, T12, X10, X2, X26, 

EM5 

 

 
4. CONTIDOS 

Concepto de teoría, pensamento e estética musical para a interpretación. As fontes da musicoloxía. O Pensamento musical grego. 

O Pensamento musical na Idade Media. A transición ao Medievo. 

A nova música, o nacemento do melodrama e a súa interpretación 

As novas visión dos mitos clásicos na música. Teorías prerománticas. O espírito revolucionario. O romanticismo drama wagneriano. As correntes 
estéticas ata o século XXI. A postmodernidade e a seu desenvolvemento interpretativo. Distintas correntes 
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Guía docente Teoría da Interpretación da música histórica 

 

5. METODOLOXÍA, ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases Presencial Todo o cuadrimestre 

Avaliación Presencial Ao final do cuadrimestre 

Realización de tarefas Non Presencial Esporadicamente 

Traballo persoal Non Presencial Todo o cuadrimestre 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria.  
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente.  

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestre da disciplina  
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Guía docente Teoría e pensamento musical 

GUÍA DOCENTE DE TEORÍA E PENSAMENTO MUSICAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TEORÍA E PENSAMENTO MUSICAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía  ITINERARIO Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.    6      Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento dos principais escritos e correntes estéticas que conforman a teoría musical ao longo da historia. 
Análise e crítica de textos sobre o pensamento musical. Principais fitos historiográficos da literatura musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T2, T3, T4, T5, T11, T16, T17  

 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X4, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X26  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
EM2, EM7  

 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

1. Coñecer directamente as fontes primarias e secundarias que configuran o pensamento e a estética musical desde a 
antiga Grecia ata os inicios do Século XXI. 

 

T 2, T4, T12, X 10, 

X12,X26, EM5 

2. Obter unha visión de conxunto sobre o desenvolvemento da reflexión teórica e estética en torno á música así como 

das diversas correntes historiográficas que trataron dela. 

 

T 2, X16, X26, EMX5, 
EM7 

3. Desenvolver habilidades de análise escrita e auditivo. 

 

T2, T4, T12, X10, X12,X26, 

EM5 

 
4. CONTIDOS 

Introdución: Concepto de teoría, pensamento e estética musical. As fontes da musicoloxía. O Pensamiento musical grego. 

Idade Media 

As grandes sínteses teóricas de finais do século XV 
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O Barrcoco 

Do clasicismo ao século XXI. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 
proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Teoría e práctica da improvisación 

GUÍA DOCENTE DE TEORÍA E PRÁCTICA DA IMPROVISACIÓN I-VIII 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TEORÍA E PRÁCTICA DA IMPROVISACIÓN I-VIII 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Jazz 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Individual/Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Jazz 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.  4 4 4 4 5 5 5 5 Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Asimilación e dominio das diferentes técnicas relativas á improvisación musical. Práctica da técnica da 
improvisación, da aprendizaxe dos recursos para a improvisación e do repertorio evolutivo e estilístico do jazz. 

Desenvolvemento dun estilo propio como intérprete, da madurez creativa, da adquisición de hábitos e técnicas de 
estudo, e da capacidade de valoración crítica do traballo propio e alleo. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos do 
cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

A disciplina de Teoría e práctica da Improvisación garda una relación directa coas de Instrumento, Combo, 
Análise e Big Band. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T3, T8, T13, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X11, X21, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI7, EI8, EI9, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Asimilar e desenvolver as técnicas de improvisación máis comúns na música de Jazz. T3, T8, T1 3, T1 5, X1, X2, 
X4, X5, X6, X11, X21, X22, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5, 
EI7, EI8, EI9, EI10 

Desenvolver criterios estéticos propios e alleos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de 
autocrítica 

T3, T8, T1 3, T1 5, X1, X2, 
X4, X5, X6, X11, X21, X22, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5, 
EI7, EI8, EI9, EI10 

Adquirir e aplicar paulatinamente os recursos para o desenvolvemento da improvisación, e desenvolver as 
aplicacións prácticas dos conceptos e recursos harmónicos, melódicos e rítmicos propostos. 

T3, T8, T1 3, T1 5, X1, X2, 
X4, X5, X6, X11, X2 1, X22, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5, 
EI7, EI8, EI9, EI10 

Adquirir unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades ar 
tísticas, musicais e técnicas, para abordar interpretación do reper torio máis representativo do Jazz. 

T3, T8, T1 3, T1 5, X1, X2, 
X4, X5, X6, X11, X2 1, X22, 
X24, EI1, EI2, EI4, EI5, 
EI7, EI8, EI9, EI10 
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4. CONTIDOS 

Aspectos estilísticos da improvisación. 

Elementos formais da improvisación. 

Elementos rítmicos da improvisación 

Recursos harmónicos da improvisación 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Os métodos pedagóxicos adaptaranse as características dos alumnos, favorecendo un ensino personalizado, promovendo a creatividade e o dinamismo, 

e fomentando a motivación. O fin último e lograr a independencia do alumno por medio do desenvolvemento da personalidade, e do criterio artístico. 
Partirase dos coñecementos previos, baseándose na aprendizaxe significativa e progresiva. Buscarase a relación coa practica cotiá dos alumnos 

Clases teóricas: explicación/repaso da teoría da improvisación. Pautas básicas para afrontar a 

practica da improvisación. 

Presencial Primeira clase do 
primeiro cuadrimestre, e 
esporádicamente ao longo 
de cada un deles 

Practica de aula, individual e colectiva: Traballo pormenorizado e desenvolvemento paralelo 
e uniforme dos contidos da disciplina, con apoio do docente a nivel expositivo e 
interpretativo. 

Presencial Permanente 

Actividades de traballo autónomo: Adestramento persoal do alumno de todas as ferramentas 
achegadas polo docente na aula. 

Non presencial Permanente 

Proba practica. Avaliación dos coñecementos adquiridos Presencial Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza e de carácter presencial e de asistencia obrigatoria. A avaliación e continua. 

 
O/A alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, unha ordinaria e outra extraordinaria. No caso de perda da avaliación continua, o/a 

alumno/a acollerase ó disposto no apartado da avaliación alternativa que figure na programación docente da disciplina. 
 

No caso dos/das alumnos/as que non perdan a avaliación continua, valorarase a asistencia as clases, o seu aproveitamento e evolución, as destrezas 

acadadas, o nivel de comprensión dos contidos teóricos e prácticos, a produción creativa e a actitude na aula e no traballo diario.  
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Teoría e ritmo 

GUÍA DOCENTE DE TEORÍA E RITMO (I-II) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, do 29 de Outubro) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TEORÍA E RITMO (I-II ) 

ESPECIALIDADE Pedagoxía ITINERARIO Xeral e da linguaxe musical 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
DEPARTAMENTO Procedementos auditivos e 

instrumentais 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1 hora 

ECTS/CUAD.      1,5 1,5   Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Coñecemento profundo dos conceptos da Teoría da Música e ferramentas relcionadas coa mesma para a 

súa posterior aplicación no campo da Didáctica. 

Altura, métrica, rítmica, dinámica e agóxica. Lectura rítmica precisa, fluída e comprensiva, con e sen 

alturas determinadas, a unha ou varias voces, con e sen instrumento. Polirritmia. 

Estudo teórico - práctico dos aspectos métricos e rítmicos característicos na música do século XX. Novas 

grafías. Traballo da lectura a 1ª vista. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Se lle pedirá que teña asumidos internamente os contidos e os distintos elementos que interveñen na 

linguaxe musical a nivel de Grao Profesional ou da súa experiencia práctica profesional se non cursou 

eses estudos. 

 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T8, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X2, X3, X7, X8, X10, X13 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EP3 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163 / 2015, do 29 de Outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Desenvolver unha lectura rítmica fluída a primeira vista individual e en grupo. 

 

T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Sentir o pulso interno de forma física e non como mero cálculo de proporcións. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Apreciala importancia da lectura interior, lectura a primeira vista e da memorización. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Apreciala importancia da dinámica, agóxica e a articulación, ó percibir debuxos rítmicos. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 
X13, EI5, EI7 

Apreciala importancia do análise asociado a lectura. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 
X13, EI5, EI7 

Coñecer practicamente as novidades rítmicas e métricas do século XX. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 
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Interpretar adecuadamente grupos especiais, compases non convencionais, valores engadidos, música sen compasear e 

polirritmia. 

 

T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Recoñecer o significado de novas grafías. 
T1, T2, T3, X1, X2, X3, 

X13, EI5, EI7 

Traballar de forma autónoma e con sentido crítico sobre os materiais traballados na clase. 
 

T1, T2, T3, T8, T13, T15, 

X1, X2, X3, X8, X10, X13, 

EI5, EI7 

 

 
4. CONTIDOS. 

 

Lectura rítmica fluída individual e en grupo. 

Definicións e principios: pulso, compás, ritmo, acento, énfase rítmicos 

Novidades rítmicas e métricas do século XX. 

Grupos especiais. 

Compases non convencionais. 

Valores engadidos. Música sen compasear. 

Polirritmia. 

Novas grafías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Estudo individual non presencial Permanente durante o 
cuadrimestre 

Actividades de avaliación: probas e revisión de probas presencial Ao final do cuadrimestre 

   

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

A avaliación é contínua e o alumno disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre, ordinaria e extraordinaria. 

 

Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Traballo fin de estudos (Composición) 

GUÍA DOCENTE DE TRABALLO FIN DE ESTUDOS (COMPOSICIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRABALLO FIN DE ESTUDOS (COMPOSICIÓN) 

ESPECIALIDADE Composición ITINERARIO --- 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Composición 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII TIPO DE CLASE Titoría individual 

ECTS/CUAD.        10 Observacións: O alumno/a terá un titor asignado da especialidade, 

co que realizará as necesarias titorías para o 
asesoramento no correspondente traballo. 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Elaboración y defensa de un trabajo de composición constituido por dos obras musicales inéditas: una para 
orquesta o banda y otra para grupo de cámara, en la que se muestre el grado de conocimiento abordado a 

lo largo de sus estudios, así como su aplicación. Elaboración y defensa de una memoria justificativa del trabajo 

realizado. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Todos os propios da especialidade. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Todas as propias da especialidade. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T11, T13, T14, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X5, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X18, X20, X21, X22, X23, X25, X26 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EC1, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EC9, EC10, EC11 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Posta en práctica de tódolos coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos Todas 

 

 
4. CONTIDOS 

Elaboración e defensa dun traballo de composición constitu’do por dúas obras musicais inéditas: unha para orquestra ou banda e outra para grupo 
de cámara, na que se amose o grao de coñecemento abordado aolongo dos seus estudos así como a aplicación dos mesmos. 

As obras deberán ser interpretadas en concerto ou audición pública. (Participando o/ a alumno/a en tódolos ensaios da súa obra coa agrupación que a 

interprete). 

Presentación de unha memoria xustificativa do traballo realizado, que deberá conter un resumo da mesma en un idioma estranxeiro. 
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Preparación TFE NON PRESENCIAL Durante os cuadrimestres 

Titorías individuais PRESENCIAL Esporádica 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

O alumno/a disporá de dúas convocatorias, ordinaria e extraordinaria respectivamente, para a superación desta disciplina. A avaliación e cualificación 

correspondente á convocatoria ordinaria realizarase ao remate do segundo cuadrimestre de cada ano académico, e a correspondente á convocatoria 
extraordinaria realizarase no mes de xullo.  

 

De ser o caso, o alumnado que non supere ou non presente o traballo fin de estudos (TFE) no curso escolar en que finaliza os estudos, terá dereito a 
utilizar as convocatorias correspondentes durante o primeiro cuadrimestre do seguinte ano académico. 

 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programación da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TRABALLO FIN DE ESTUDOS (DIRECCIÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRABALLO FIN DE ESTUDOS (DIRECCIÓN) 

ESPECIALIDADE Dirección  ITINERARIO --- 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Dirección 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII TIPO DE CLASE Titoría individual 

ECTS/CUAD.        10 Observacións: O alumno/a terá un titor asignado da especialidade, 

co que realizará as necesarias titorías para o 

asesoramento no correspondente traballo. 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Programación e interpretación dun concerto público para orquestra, banda ou coro. Elaboración e defensa dunha 
memoria xustificativa que deberá de atender polo menos, ás seguintes consideracións: razoamento estético e  

artístico do repertorio elixido, finalidade da súa recepción (público, estudantado, contorno sociocultural, etc.) e  

descrición técnica (ensaios, instrumentación, acústica, etc.). 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Son coñecementos previos todos os abordados ao longo de todos os estudos conducentes á titulación na 

especialidade e itinerario correspondente. Requírese estar matriculado nos créditos da disciplina do traballo fin 

de estudos, así como o cumprimento dos prazos e normas establecidas no protocolo correspondente, aprobado 

polo centro.  

A presentación pública do TFE estará condicionada á superación de todas as disciplinas que integran o plan de 
estudos da súa especialidade.  

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

Está relacionado co resto das disciplinas do grao.  

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: 
X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, 

X21, X23 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: ED1, ED2, ED4, ED7, ED8, ED9, ED10, ED11, ED12 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  COMPETENCIAS RELACIONADAS 

-Elaborar e defender un traballo académico que integre, sintetice e aplique os coñecementos 

teóricos adquiridos ao longo dos cursos e quen de procurar e seleccionar información 
valorando o xeito crítico.  

 
Todas as competencias recollidas neste 

documento  

-Interpretar un concerto público onde se reflictan todos os coñecementos prácticos e artísticos 
adquiridos o longo das disciplinas cursadas.  

 

 
4. CONTIDOS 

Serán tidos en conta todos os contidos traballados e desenvoltos ao longo de todos os estudos conducentes a consecución do titulo superior de música.  
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5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Proposta dun traballo académico Non presencial No prazo que a CCP determine 

Elaboración dun traballo académico Non presencial Permanente 

Proposta dun programa de concerto solista. Non presencial No prazo que a CCP determina 

Ensaios para a preparación da presentación pública dun concerto Presencial  Regulares 

Titorías Presencial  Regulares 

Exposición e defensa do traballo académico Presencial  Ao final, dentro do calendario establecido a tal fin.  

Interpretación público do concerto Presencial  Ao final, dentro do calendario establecido a tal fin.  

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
O alumno/a disporá de dúas convocatorias, ordinaria e extraordinaria respectivamente, para a superación desta disciplina. A avaliación e cualificación 

correspondente á convocatoria ordinaria realizarase ao remate do segundo cuadrimestre de cada ano académico, e a correspondente á convocatoria 

extraordinaria realizarase no mes de xullo.  
 

De ser o caso, o alumnado que non supere ou non presente o traballo fin de estudos (TFE) no curso escolar en que finaliza os estudos, terá dereito a 

utilizar as convocatorias correspondentes durante o primeiro cuadrimestre do seguinte ano académico. 
 

*Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións na programación da disciplina. 
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GUÍA DOCENTE DE TRABALLO FIN DE ESTUDOS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO,  

E POLO DECRETO 171/2016, DO 24 DE NOVEMBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRABALLO FIN DE ESTUDOS 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIOS Acordeón; Canto; Corda fretada; Guitarra; 
ITP; Jazz; Música antiga; Percusión; Piano; 

Vento madeira; Vento metal 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO O correspondente segundo o itinerario. 

 I II III IV V VI VII VIII Observacións: O alumno/a terá un titor/a asignado da 

especialidade, co que realizará as necesarias 
titorías para o asesoramento no 

correspondente traballo 

ECTS/CUAD.        10 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Interpretación dun concerto público con elaboración e defensa dun traballo académico que poderá versar 
sobre diversos aspectos do repertorio elixido, do seu instrumento ou calquera outra temática relacionada 

coa especialidade e itinerario. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Son coñecementos previos todos os abordados ao longo de todos os estudos conducentes á titulación na 
especialidade e itinerario correspondente. 

Requírese estar matriculado nos créditos da disciplina do traballo fin de estudos, así como o cumprimento dos 

prazos e normas establecidas no protocolo correspondente, aprobado polo centro. 

A presentación pública do TFE estará condicionada á superación de todas as disciplinas que integran o plan de 

estudos da súa especialidade. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

A disciplina do traballo fin de estudos ten relación directa con todas as disciplinas da especialidade e itinerario 

correspondente. 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T14, T15, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X5, X6, X7, X8, X10, X13, X21, X25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI8, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición nos decretos 163/2015, do 29 de outubro, e 171/2016, do 24 de novembro. 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

-Elaborar e defender un traballo académico que integre, sintetice e aplique os coñecementos teóricos adquiridos o 
longo dos cursos e saber buscar e seleccionar información valorando o xeito crítico. 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, 
T14, T15, T16, X5, X8, X10, 

X13, X25, EI6. 

-Interpretar un concerto público onde se reflictan todos os coñecementos prácticos e artísticos adquiridos o longo das 

disciplinas cursadas. 

T1, T2, T3, T6, T15, T16, 

X2, X3, X6, X7, X8, X13, 

X21, X25, EI1, EI2, EI3, 
EI4, EI5, EI8, EI10. 

 

 

 
4. CONTIDOS 
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Exercicio escrito 

(Traballo académico e defensa do mesmo) 

O traballo poderá versar sobre diversos aspectos do repertorio elixido, do seu instrumento, ou calquera temática relacionada coa especialidade, tanto 
en aspectos históricos, estilísticos como didácticos, e aprobada polo departamento. 

Deberá ter unha extensión mínima de 20 páxinas, tamaño DIN A4, letra Arial tamaño 12, a dobre espazo, sen contar coas referencias bibliográficas e 

os títulos 
Deberá estar debidamente presentado, cunha correcta encadernación, que permita a súa posterior garda na biblioteca do centro. 

Dito traballo deberá conter un resumo da mesma nun idioma estranxeiro, de entre 300 e 700 palabras. 

O alumno/a disporá dun máximo de 20 minutos para a defensa do seu traballo académico, a continuación o tribunal abrirá un proceso de debate ou 
poderá formular rolda de preguntas, cun máximo de 10 minutos para dita parte. 

Interpretación 

(Concerto público) 
Terá unha duración de entre 45 e 70 minutos, coa posibilidade dun descanso opcional que non computará no tempo e que non debe exceder de 15 

minutos. A proposta do programa de dito concerto terá que ser aprobada polo departamento e será entregada na forma e prazos establecidos no 
protocolo aprobado polo centro. 

No caso de que se producise algunha modificación sobre o programa a interpretar deberá ser notificado mediante instancia dirixida ao departamento 

para a súa supervisión e aprobación, de ser o caso. Realizarase con suficiente antelación determinada polo departamento na programación docente da 
disciplina. Unha vez recibida a solicitude, o departamento  resolverá ao respecto sobre dita posible modificación. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Proposta dun traballo académico Non presencial No prazo que a CCP 
determine a tal fin 

Elaboración dun traballo académico  Non presencial Permanente 

Proposta dun programa de concerto solista. Non presencial No prazo que a CCP 

determine a tal fin 

Ensaios para a preparación da presentación pública dun concerto solista Presencial  Regulares 

Titorías  Presencial Regulares 

Exposición e defensa do traballo académico Presencial Ao final, dentro do 

calendario establecido a 

tal fin 

Interpretación pública do concerto Presencial Ao final, dentro do 

calendario establecido a 
tal fin 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
O alumno/a disporá de dúas convocatorias, ordinaria e extraordinaria respectivamente, para a superación desta disciplina. A avaliación e cualificación 

correspondente á convocatoria ordinaria realizarase ao remate do segundo cuadrimestre de cada ano académico, e a correspondente á convocatoria 

extraordinaria realizarase no mes de xullo. De ser o caso, o alumnado que non supere ou non presente o traballo fin de estudos (TFE) no curso escolar 
en que finaliza os estudos, terá dereito a utilizar as convocatorias correspondentes durante o primeiro cuadrimestre do seguinte ano académico. 

 

 
Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  na programación da disciplina, segundo o itinerario correspondente. 
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GUÍA DOCENTE DO TRABALLO FIN DE ESTUDOS 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRABALLO FIN DE ESTUDOS 

ESPECIALIDADE pedagoxía ITINERARIOS Xeral e da linguaxe musical 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Pedagoxía 

 I II III IV V VI VII VIII Observacións: O alumno/a terá un titor/a asignado da 

especialidade, co que realizará as necesarias 

titorías para o asesoramento no 
correspondente traballo 

ECTS/CUAD.        10 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Elaboración e defensa dun traballo de investigación relacionado coa especialidade e a súa aplicación, incidindo 

directamente no desenvolvemento profesional da Pedagoxía da Linguaxe Musical. Elaboración dunha proposta 
didáctica que trate de desenvolver ámbitos da ensinanza da Linguaxe Musical nas ensinanzas elementais e/ou 

profesionais de música, desenvolvendo materiais didácticos específicos para acadar obxectivos definidos 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 

Son coñecementos previos todos os abordados ao longo de todos os estudos conducentes á titulación na 
especialidade e itinerario correspondente. 

Requírese estar matriculado nos créditos da disciplina do traballo fin de estudos, así como o cumprimento dos 

prazos e normas establecidas no protocolo correspondente, aprobado polo centro. 
A presentación pública do TFE estará condicionada á superación de todas as disciplinas que integran o plan de 

estudos da súa especialidade. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 

Está relacionada co resto das disciplinas do grao 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16 

COMPETENCIAS XERAIS: 5, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 25 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 1, 2, 5, 9, 10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Elixir o tema do traballo de forma razoada e relacionada co presente ou futuro profesional. Todas 

Investigar o marco teórico actual en relación co tema de investigación, organizando , sintetizando e entresacando a 

información máis adecuada de forma crítica. 
Todas 

Propoñer una hipótese de traballo axustada e razoada Todas 

Xustificar a metodoloxía máis adecuada para o tratamento da hipótese, tendo en conta as tecnoloxías da información e 

da comunicación. 
Todas 

Presentar as conclusións de forma crítica e relacionalas con la aplicación ó contexto pedagóxico real da linguaxe 

musical. 
Todas 

Elaborar una aportación pedagóxica adecuada, realista, creativa e persoal, que se derive das conclusións Todas 
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4. CONTIDOS. 

 

Dependerán do proxecto elixido. Deberá estar relacionado coa especialidade e a súa aplicación, incidindo directamente no desenvolvemento 

profesional da Pedagoxía da Linguaxe. O traballo incluirá unha proposta didáctica que trate de desenvolver ámbitos do ensino da 

linguaxe musical nas ensinanzas elementais e/ou profesionais da música, desenvolvendo materiais didácticos específicos para acadar obxectivos 
definidos.  

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Traballo individual Non presencial Permanente 

Titorías Presencial Durante o curso 

Actividades de avaliación Presencial Ao fin do curso 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 
O alumnado disporá de dúas convocatorias, unha ordinaria ao remate do curso académico e outra extraordinaria.  

 

O alumnado deberá consultar os calendarios e protocolo sobre TFE en cada centro, así como a orde do 21 de novembro de 2016. 
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GUÍA DOCENTE DE TRANSCRICIÓN I-II (ACORDEÓN) 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO  163/2015 DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: Transcrición I-II (ACORDEÓN) 

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO Acordeón 

CARÁCTER Materia obrigatoria  TIPO DE CLASE Individual 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO ACORDEÓN 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII 
VII

I 

Horas de clase semanais: 1 h. 

ECTS/CUAD.  3 3 3 3     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Tratamento, análise e interpretación de documentos musicais orais, escritos e audiovisuais. Sistemas de 
notación, técnicas e praxe interpretativas nas distintas épocas e culturas musicais. A edición e a súa evolución 

co emprego das novas tecnoloxías. Estudo da transcrición desde o punto de vista da súa finalidade, 

funcionalidade, dificultade, vixencia e necesidade. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Sen requisitos previos. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 

T2, T4, T9, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X3, X7, X10, X22 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/ 2015 do 29 de outubro 

 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1.Analizar o concepto transcrición desde os antecedentes históricos, xustificación e criterios 

sobre a interpretación da transcrición. 

T2, T4,  T9,T17 

2.Coñecer as características interpretativas dos diversos xéneros e estilos musicais a ter en 

conta na interpretación acordeonísitica: Tempo, ritmo, fraseo, articulación etc. 

X2, X3,X7,X10, 

E1,E2,E5,E7 

3. Comparar a transcrición entre instrumentos co mesmo principio sonoro (intrainstrumental): 

harmonium, armónicas, bandoneón, acordeóns, etc. 

E6, E4 

4. Relacionar a obra orixinal e a transcrición. O transcritor. X3,X22 
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4. CONTIDOS 

A transcrición: conceptos xerais, 

antecedentes históricos, xustificacións e 

criterios interpretativos. 

Análise do cambio ou transferencia dun medio a outro. 

Elaboración/simplificación. 
 

Características interpretativas dos 

diversos xéneros e estilos musicais a ter 

en conta na interpretación. 

Análise do tempo, ritmo, timbre, fraseo, articulación, etc. 

 
 

 A transcrición acordeonística da música 

para tecla. 

Lectura e proceso inicial de traballo. 

Resolución dos diferentes problemas técnicos e interpretativos. 
 

 Relación entre obra orixinal e 

transcrición. 

 Análise do cambio que se produce en canto ao timbre, articulación, fraseo, 

etc. 

Redución, ampliación ou  mantemento  da partitura orixinal sen modificación 

ao realizar a transcrición. 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

 

Actividades introdutorias Presencial Comezo curso 

 

 

Exposición maxistral Presencial Ao final Cuadrimestre 

 

 

Exposición práctico-teórica Presencial Ao final Cuadrimestre 

 

 

Práctica individual Non presencial Permanente  

Práctica colectiva Non presencial Permanente  

Lectura guiada e comentario de fontes na clase Presencial Esporádica  

Taller Presencial Esporádica  

Laboratorio Presencial Esporádica  

Pescuda de información Presencial/Non 

presencial 

Permanente  

Seminarios Presencial Esporádica  

Exposición e debate de traballos Presencial Ao final Cuadrimestre  

Actividades complementarias Presencial/Non 

presencial 

Esporádica  

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Transcrición aplicada á musicoloxía 

GUÍA DOCENTE DE TRANSCRICIÓN APLICADA Á MUSICOLOXÍA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRANSCRICIÓN APLICADA Á MUSICOLOXÍA I-II 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 4h. 

ECTS/CUAD.       6 6  Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
A transcrición como procedemento de análise e de comprensión dos elementos da obra musical nos repertorios 
da música popular e de tradición oral. Práctica da transcrición para o estudo e edición de materiais. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para o segundo cuadrimestre, coñecementos e habilidades 
adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, T3, T4, T7, T14, T16 

COMPETENCIAS XERAIS: X1, X3, X4, X5, X11, X18 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM3, EM8 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

  

  

  

  

  

 
4. CONTIDOS 

1. Coñecer diferentes sistemas de transcrición e notación. 

2. Transcribir e pasar a notación repertorio da música tradicional e popular. 

3. Manexar material para a súa transcrición. 

4. Adaptarse ao instrumento de cara á transcrición e a notación: instrumentos transpositores. 

5. Mostrar respeto pola tarefa do etnomusicólogo. 

6. Utilizar as TIC nas actividades de transcrición e notación. 
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Guía docente Transcrición aplicada á musicoloxía 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 

coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 
*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Transcrición (Guitarra) 

GUÍA DOCENTE DE TRANSCRICIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRANSCRICIÓN I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Guitarra 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Guitarra 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Transcrición e interpretación na guitarra de repertorio procedente doutros instrumentos. Obxectivos, 
metodoloxías, e práctica da transcrición musical. Criterios de transcrición e interpretación en relación co estilo, a 

época e os elementos esenciais-formais, harmónicos, temáticos, etc. da obra, así como coas características dos 

instrumentos orixinais e as posibilidades técnicas e sonoras da guitarra. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. Para o segundo cuadrimestre, coñecementos e habilidades 
adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
As relacionadas directamente co itinerario de Guitarra 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T1, 2, 3, 6, 13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI 1, 2, 4, 5, 6, 7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Coñecer as diferentes técnicas, metodoloxías de transcrición para a guitarra clásica.    Todas 

Aprender a discernir o repertorio susceptible de transcribirse para guitarra clásica. Todas 

Desenvolver a capacidade crítica ante outras transcricións xa realizadas por diferentes autores. Todas 

Desenvolver a capacidade de procura de solucionar os diferentes problemas técnicos que se lle vaian suscitando, 

ampliando os seus propios recursos. 
Todas 

Transcribir desenvolvendo o criterio persoal respectando os elementos esenciais e característicos da partitura non 

orixinal para guitarra. 
Todas 

Valorar a importancia do enriquecemento do propio repertorio a través das propias transcricións. Todas 
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Guía docente Transcrición (Guitarra) 

4. CONTIDOS 

Hª da transcrición para guitarra e outros instrumentos en xeral: Achega ao repertorio guitarrístico actual das transcricións barrocas procedentes das 
obras escritas para teclado. Estudo e análise de transcricións históricas deste período. 

Procedementos principais de transcrición para guitarra da música barroca escrita para instrumentos de teclado. 

Estudo das principais transcricións históricas realizadas por outros autores de obras orixinais para teclado barroco e incorporadas ao repertorio 
habitual da Guitarra. 

Estudo dos procedementos principais de transcrición para guitarra da música do período clásico. Estudo dos procedementos principais de transcrición 
para guitarra da música do período nacionalista español. Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, 

articulación e tempo e a adecuación ao período clásico e ao período do nacionalismo español. 

Desenvolvemento dos aspectos técnicos a traballar: Perfeccionamento de toda a gama de articulacións, modos de ataque e timbres. Afondar no estudo 
da dixitación e a súa problemática. 

Estudo das principais transcricións históricas realizadas por outros autores de obras orixinais do período clásico/nacionalismo español e incorporadas 

ao repertorio habitual da Guitarra. Criterios de transcrición empregados. 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Clases prácticas Presenciais Todo o cuadrimestre 

Titorías Presenciais Esporádicamente 

Interpretación Presenciais Esporádicamente 

Traballo persoal Non presenciais Todo o cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 

correspondente. 
 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Transcrición (Piano) 

GUÍA DOCENTE DE TRANSCRICIÓN I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: TRANSCRICIÓN I-II 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO PIANO 

CARÁCTER DISCIPLINA OBRIGATORIA TIPO DE CLASE COLECTIVA 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO PIANO 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.   2.5 2.5     Observacións:  

 

 

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 

Actividades complementarias á interpretación. Práctica da redución de partituras. Desenvolvemento da 

capacidade de analizar formal e estéticamente as obras, tendo en conta os estilos, compositores/as e xéneros 
musicais. Recoñecemento das partes máis características das partituras orquestrais. Utilización dos recursos e 

capacidades polifónicas do piano. Práctica da redución harmónica. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Aqueles que están implícitos no currículo de primeiro curso dos estudos superiores na especialidade de 
interpretación do itinerario de Piano. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS: 

 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T2, T3, T6, T15 

COMPETENCIAS XERAIS: X3, X8, X15, X22, X24 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro 

 

 

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Practicar a redución/transcrición pianística de obras de calquera formación instrumental. Todas 

2. Coñecer transcricións pianísticas de formato diverso. Todas 

3. Coñecer e aplicar os diferentes recursos da escritura pianística. Todas 
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Guía docente Transcrición (Piano) 

 
4. CONTIDOS 

A Transcrición na literatura pianística. 

As diferentes formacións instrumentais. 

A Transcrición e a Redución. Realización e interpretación. 

 

 

 

 

METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN CUALIDADE  TEMPORALIZACIÓN 

Clases teórico prácticas: exposición dos contidos. Realización de exercicios con supervisión do 

profesor. Control das tarefas semanais. 
Presencial 

Permanente durante o 

cuadrimestre 

Estudo individual: tempo adicado polo alumno para a preparación das tarefas impostas. Non presencial 
Permanente durante o 

cuadrimestre 

Exámes. Presencial 
Puntualmente ao final do 

cuadrimestre 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

O alumnado dispón de 4 convocatorias: 2 ordinarias e 2 extraordinarias.  

 
En cada unha delas aplicarase o tipo de avaliación correspondente (avaliación ordinaria ou extraordinaria).  

 

No caso da perda da avaliación continua o alumno ten dereito á aplicación da avaliación alternativa. 
 

Consultar os criterios de avaliación, ferramentas de avaliación e ponderacións nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina 
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Guía docente Xestión do patrimonio musical 

GUÍA DOCENTE DE XESTIÓN DO PATRIMONIO MUSICAL 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: XESTIÓN DO PATRIMONIO MUSICAL 

ESPECIALIDADE Musicoloxía ITINERARIO Etnomusicoloxía, Histórica 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO Musicoloxía 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 3h. 

ECTS/CUAD.     6     Observacións:  

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Aproximación ao concepto de patrimonio musical, delimitando o marco legal ao que está suxeito, e coñecendo as 
principais institucións encargadas da súa xestión. Técnicas de conservación e catalogación do patrimonio 

musical. O patrimonio musical como punto de partida e de referencia da actividade musical. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: Non se requiren 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSAIS: 
T 7, T14, T16, T17 

COMPETENCIAS XERAIS: X 5, X8, X18, X20, X23, X25, X27 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EM2, EM4, EM5, EM6, EM7 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

1. Estudar o concepto de patrimonio musical, delimitando o marco legal ao que está suxeito. T17, X25, X27, EM6 

2. Coñecer as principais institucións encargadas da xestión do patrimonio musical español. T17, X18, EM5 

3. Coñecer e apreciar a historia do patrimonio musical español. T16, X18, EM2, EM7 

4. Valorar o patrimonio musical como punto de partida e de referencia da actividade musical. T16, X18, EM7 

 

 
4. CONTIDOS 

Introdución ao patrimonio musical 

Tipoloxía dos arquivos musicais españois 

O repertorio musical nas bibliotecas 

Centros de documentación musical 
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Guía docente Xestión do patrimonio musical 

Institutos de investigación 

As catedrais e as colexiatas 

As capelas musicais 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Actividades complementarias (Asistencia a cursos, seminarios, conferencias..., relacionados 
coa disciplina, impartición de cursos ou clases de canto e/ou coro....). 

Non presencial Esporádica 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  

- Presentación traballos 

 
- Revisión de probas 

 

Presencial 

 

Ao final do cuadrimestre 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 

A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  
 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 

 
No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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Guía docente Zanfona 

GUÍA DOCENTE DE ZANFONA I-II 

ENSINANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 

TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA (ENSINANZAS REGULADAS POLO DECRETO 163/2015, DO 29 DE OUTUBRO) 

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

DISCIPLINA: ZANFONA I-II 

ESPECIALIDADE Interpretación  ITINERARIO Instrumentos da música tradicional e 
popular de Galicia 

CARÁCTER Obrigatoria TIPO DE CLASE Colectiva 

CURSOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso DEPARTAMENTO IMTP 

CUADRIMESTRES I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais: 1h. 

ECTS/CUAD.      3 3   Observacións:  

 

 

 
2. DESCRITOR E COMPETENCIAS 

DESCRITOR: 
Coñecemento e práctica da zanfona, tanto na interpretación como nos aspectos organolóxico e histórico do 
instrumento. Coñecemento dos xéneros e do repertorio máis representativo do instrumento, con especial atención 

ao repertorio en Galicia. 

COÑECEMENTOS PREVIOS: 
Os requeridos na proba de acceso ao grao superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e 
habilidades adquiridas do cuadrimestre anterior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 

DISCIPLINAS: 
 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSAIS: 

T2, T3, T6, T13 

COMPETENCIAS XERAIS: X2, X4, X6 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: EI1, EI2, EI4, EI5, EI10 

Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 163/2015, do 29 de outubro  

 

 

 
3. OBXECTIVOS 

DESCRICIÓN  
COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar o coñecemento e interpretación do 

repertorio máis representativo do instrumento. 
Todas  

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para  a optimización de 
recursos do mesmo. 

Todas  

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan a zanfona como 
instrumento fundamental. 

Todas  

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que 

posibiliten a resolución de pasaxes complexas. 
Todas  
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Guía docente Zanfona 

 
4. CONTIDOS 

Achegamento ao instrumento 

Exercicios técnicos 

Materiais e fontes 

Intérpretes e escolas 

Repertorio 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA , ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 

  

CUALIDADE  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Exposición práctico-teórica (Exposición do traballo do alumno/a na aula) Presencial Regular 

Lectura guiada e comentario de fontes (preparación durante a clase do traballo encomendado 

para a seguinte sesión. Supervisión da información teórica aportada polo alumno/a) 

Presencial Regular 

Pescuda de información (tempo de pescuda de información adicional ao traballo da aula 

proposto). 

Non presencial Permanente 

Titorías (atención particular ao alumno/a) Non presencial Esporádica 

Actividades de avaliación:  
- Presentación traballos 

 

- Revisión de probas 

 
Presencial 

 
Ao final do cuadrimestre 

 

 

 

 

 
6. AVALIACIÓN 

 

 
A ensinanza é de carácter presencial e de asistencia obrigatoria.  

 

A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por cuadrimestre,  cada unha delas correspondente ordinaria e extraordinaria. 
 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas, segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a 

deberá realizar as probas correspondentes á “avaliación alternativa” e que son especificadas para tal fin na programación do cuadrimestre 
correspondente. 

 

*Consultar os criterios de avaliación,  ferramentas de avaliación  e ponderacións  nas programacións dos diferentes cuadrimestres da disciplina. 
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	Crítica musical
	Danza e baile tradicional de Galicia
	Danza e baile tradicional xeral
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	Didáctica xeral
	Dirección composición-pedagoxía
	Dirección coro
	Dirección coro-orquestra
	Dirección de Big band
	Dirección orquestra
	Edición musical
	Escena lírica
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	Harmonía de Jazz
	Harmonía e contrapunto
	Harmonía e contrapunto aplicados á composición
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	Piano aplicado_COM-PED
	Piano aplicado_DIR
	Piano aplicado_GUI_MA
	Piano aplicado_JAZZ
	Piano aplicado_MUS
	Piano aplicado_PX
	Piano aplicado_Varios
	Planificación de aula e dinámicas educativas
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	Teoría e práctica da improvisación
	Teoría e ritmo
	TFE composición
	TFE Dirección
	TFE Interpretación
	TFE Pedagoxía
	Transcrición Acordeón
	Transcrición aplicada á musicoloxía
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