Conservatorio Superior de Música de Vigo

Programación Docente de Análise da música contemporánea IV
Ensinanzas Superiores de Música Título Superior de Música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro)

1. Identificación e contextualización
DISCIPLINACOMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓN
ESPECIALIDADE

COMPOSICIÓN

ITINERARIO

COMPOSICIÓN

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

COMPOSICIÓN

XEFE/A DO
DEPARTAMENTO

D. José Antonio Cantal Mariño

COORDINADOR/A DA
DISCIPLINA

D. José Antonio Cantal Mariño

DEPARTAMENTO
CURSOS

1.º curso
I

CUADRIMESTRE

2.º curso
II

III

3.º curso

IV

V

4.º curso

VI

VII

VIII

Horas de clase
semanais

3

Observacións

ETCS/
CUADRIMESTRE
DOCENTES

1

NOME E APELIDOS

MAIL/TEL/WEB

TITORÍA

D. Carlos Cambeiro Alís

carloscambeiro@csmvigo.com

Martes - 20 h.

2. Descritor e competencias
Ver lista e descrición de competencias no anexo II do decreto 163/2015 (DOG do 16 de novembro de 2015)/171/2016
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 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

O estudo da obra musical a través dos seus materiais construtivos, dos fundamentos estéticos e estilísticos ou dos criterios que interveñen na súa
comprensión e valoración, relaciona esta disciplina, non só coas da especialidade de composición, senon tamén cás relacionadas coa
interpretación, a historia da música, a socioloxía musical, a orquestra ou o coro, entre outras, desde os albores do século XX até a actualidade.

TRANSVERSAIS

T1, T2, T3, T4, T8

XERAIS

X4, X10, X11, X12, X13, X15, X23

ESPECÍFICAS

EC1, EC2, EC3, EC7, EC8, EC10

3. Obxectivos
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

DESCRICIÓN
1. Coñecer as diferentes técnicas da composición musical desde a Segunga Guerra Mundial até a actualidade.
2. Comprender a evolución progresiva das técnicas de composición a partir dun eixe común de par tida; así como o xurdimento doutras técnicas ó
marxe dese punto de partida.

T1, T2, EC28
T1, T2, X10, EC7, EC8
T1, T2, T4, X10, EC7,
EC10

3. Profundar no coñecemento e a práctica das diferentes etapas da creación musical desde a etapa da práctica común ata a actualidade.
4. Aprender a racionalizar os recursos técnicos adquiridos na análise de obras.

T1, T3, EC5, EC7

5. Adquirir a técnica e a musicalidade necesaria para desenvolverse no mundo da creación musical en calquera dos seus campos.

T1, T3, X7, X21, EC7, EC8

4. Contidos
TEMAS
1. O Serialismo no continente americano
2. Retorno ao pasado
3. Música concreta e música electrónica.
Música espectral
4. Novos timbres instrumentais
5. Novas grafías musicais
6. A música de vangarda española

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

1.1 Principais compositores
2.1. O novo romanticismo - 2.2. G. Rochberg, John Corigliano
3.1. Xenakis, Stockhausen - 3.2. Grisey, Murail…
4.1. A exploración timbrica - 4.2. A nova complexidade
5.1. O grafismo musical - 5.2. Principais compositores
6.1. A xeración do 51. - 6.2 As xeracións posteriores.
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Metodoloxía e Planificación Docente
HORAS
PRESENCIAIS

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN
Clases prácticas

17

Avaliacións

2

Traballo individual

HORAS NON
PRESENCIAIS

TOTAL
HORAS
17
2

71

71

Total de horas por cuadrimestre

90

6. Avaliación
FERRAMENTAS DE
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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ORDINARIA
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua)

Exame escrito

O alumnado realizará unha ou varias probas prácticas, que comprendan algúns aspectos dos
obxectivos e contidos contemplados na programación cuadrimestral. Para a realización deste/s
exercicio/s o alumnado disporá dun tempo máximo de 2 horas, demostrando que alcanza os
obxectivos e posúe os coñecementos teóricos e prácticos dos contidos presentes nesta Guía
Docente.

Todas

Traballo persoal

O alumnado deberá entregar ao profesor, cunha antelación mínima dunha semana á data do
exame, a análise escrita das obras mencionadas no apartado 9.
Rendemento e actitude nas clases.

Todas

40%

40%
20%

*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación continua. Cando isto aconteza, o
profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado..
AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-)

Exame escrito

O alumnado realizará unha ou varias probas prácticas, que comprendan algúns aspectos dos
obxectivos e contidos contemplados na programación cuadrimestral. Para a realización deste/s
exercicio/s o alumnado disporá dun tempo máximo de 2 horas, demostrando que alcanza os
obxectivos e posúe os coñecementos teóricos e prácticos dos contidos presentes nesta Guía
Docente.

Todas

60%

Traballo persoal

O alumnado deberá entregar ao profesor, cunha antelación mínima dunha semana á data do
exame, a análise escrita das obras mencionadas no apartado 9.

Todas

40%

Exame escrito

O alumnado realizará unha ou varias probas prácticas, que comprendan algúns aspectos dos
obxectivos e contidos contemplados na programación cuadrimestral. Para a realización deste/s
exercicio/s o alumnado disporá dun tempo máximo de 2 horas, demostrando que alcanza os
obxectivos e posúe os coñecementos teóricos e prácticos dos contidos presentes nesta Guía
Docente.

Todas

60%

Traballo persoal

O alumnado deberá entregar ao profesor, cunha antelación mínima dunha semana á data do
exame, a análise escrita das obras mencionadas no apartado 9.

Todas

40%

Exame escrito

O alumnado realizará unha ou varias probas prácticas, que comprendan algúns aspectos dos
obxectivos e contidos contemplados na programación cuadrimestral. Para a realización deste/s
exercicio/s o alumnado disporá dun tempo máximo de 2 horas, demostrando que alcanza os
obxectivos e posúe os coñecementos teóricos e prácticos dos contidos presentes nesta Guía
Docente.

Todas

60%

Traballo persoal

O alumnado deberá entregar ao profesor, cunha antelación mínima dunha semana á data do
exame, a análise escrita das obras mencionadas no apartado 9.

Todas

40%

AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua)

EXTRAORDINARIA

* Soamente se fai a ponderación final se o alumno realiza as dúas partes (tanto na avaliación ordinaria como na extraordinaria).
ERASMUS
Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos realizados e a cualificación obtida no centro de
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino
non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados.
Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas.

7. Alumnado con necesidades educativas especiais
DESCRICIÓN
No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro,
poloque se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con
discapacidade eda súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes
en materia de promociónda accesibilidade.

CRITERIOS E PAUTAS
Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación.
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9. Observacións
CONTIDOS DO TRABALLO PERSOAL PARA A AVALIACIÓN CUADRIMESTRAL
O alumno deberá entregar unha semana antes do exame os traballos que a continuación se indican:
- Sonata para saxofón y piano, op. 167, de R. Alís, Semi-simple variations, de Milton Babbit; O King (versión de cámara para una para voz, flauta, clarinete, violín, violochello y
piano), de L. Berio; Le Mar teau sans maître (mov. III: “l’Ar tisanat furieux”, y mov. VI: “Boureaux de solitude”), de P. Boulez; Cadencia de piano, de C. Halffter; Ahmar-Aswhad, de J,
Mª, Sánchez Verdú; Concierto para clavicémbalo y 5 instrumentos, de J. Soler; Voice, de T. Takemitsu; Herma y Empreintes, de I. Xenakis.
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