Conservatorio Superior de Música de Vigo

Programación Docente de FAGOT VIII
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015 , do 29 de .outubro)

1. Identificación e contextualización
DISCIPLINA FAGOT VIII
ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

FAGOT

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Individual

Vento Madeira

XEFE/A DO
DEPARTAMENTO

Ricardo Pazo

COORDINADOR/A DA
DISCIPLINA

Ricardo Pazo

DEPARTAMENTO
CURSOS

1.º curso
I

CUADRIMESTRE

2.º curso
II

III

IV

3.º curso
V

4.º curso

VI

VII

ETCS/
CUADRIMESTRE

VIII

Horas de clase
semanais

12

Observacións

1,5

NOME E APELIDOS

MAIL/TEL/WEB

TITORÍA

Óscar Araújo Comesaña

oscarfagot@edu.xunta.es

Venres 9:00 – 10:00

DOCENTES

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

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como dos hábitos de estudo.
Coñecemento dos diferentes criterios 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.

TRANSVERSAIS

T1, T2, T3, T6, T13, T15, T17

XERAIS

X1, X3, X6, X8, X11, X13, X21, X24

ESPECÍFICAS

EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10

3. Obxectivos
COMPETENCIAS
RELACIONADAS

DESCRICIÓN
Mostrar a sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar aspectos técnicos e expresivos relacionados coa afinación e a calidade sonora.
Coñece-las diversas convencións interpretativas dos distintos períodos da música instrumental, especialmente os referidos á escritura rítmica e/ ou
ornamentación que permitan fundamentar e desenvolver os propios criterios interpretativos favorecendo unha maior comprensión do feito musical.
Aplicar a análise no estudo técnico e expresivo para unha mellor comprensión e interpretación do feito musical.

TODAS
T1, T2, T3, T13, T15, X1,
X3, X6, X8, X11, X13, X24,
EI1, EI2, EI4, EI5
T1, T2, T3, T13, T15, X1,
X3, X6, X8, X11, X13, X21,
X24, EI1, EI2, EI4, EI5, EI6

Dominar a lectura a primeira vista e memorización de textos musicais que faciliten a integración en calquer formación musical.

TODAS

Dominar o proceso de montaxe e raspado das cañas que permita o alumno dispoñer do material más axeitado as necesidades interpretativas.

T1, T2, T3, T6, T13, T15,
X6, X8, X24, EI6

Interpretar obras e estudos de diferentes estilos en público con fidelidade ao texto e coherencia estilística, con especial atención a utilización do
vibrato, articulacións e fraseo.

TODAS

4. Contidos
TEMAS

Técnica proposta

O estilo e a forma

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

Dominio de toda a gama de articulacións, modos de ataque e timbres en tódalas tonalidades a unha velocidade
mínima en semicorcheas de negra 80 tomando como referencia o método Obradous, F. - Gammes et exercices
journaliers
Práctica do control da afinación e calidade do son en tódolos rexistros.
Utilización de recursos como: dobre picado, respiración circular e outros empregados actualmente na música
contemporánea.
Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación e tempo e
a súa adecuación aos diferentes estilos.
Aplicación das regras de ornamentar ao repertorio do fagot de acordo coas esixencias das distintas épocas e
estilos
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Preparación dun programa integrado por repertorio para fagot e orquestra e/ou repertorio solista, que inclúa 4 obras
e 2 estudos por cuatrimestre.
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 comunicación.
Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade.

A interpretación

Memorización e lectura a vista

Adestramento progresivo da lectura a vista e da memorización a través dos repertorio proposto nas clases polo
docente.Os alumnos interpretarán de memoria polo menos unha das obras programadas en cada cuatrimestre.

Audicións

Interpretación nas audicións públicas organizadas polo departamento dun programa integrado por repertorio para
fagot e orquestra e/ou repertorio solista, que inclúa 2 obras e 6 estudos de estilos distintos, mostrando control
técnico do instrumento, fidelidade o texto e coherencia no estilo interpretativo e en concordancia coa forma e
estética das pezas.

TODAS

TODAS
2

Total de sesións por cuadrimestre

16

5. Metodoloxía e Planificación Docente
HORAS
PRESENCIAIS

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN
Presenciais. - Clases, audicións e tutorias.

HORAS NON
PRESENCIAIS

TOTAL
HORAS

276

276

24

24

Non presenciais - Traballo persoal

Total de horas por cuadrimestre

300

6. Avaliación
FERRAMENTAS DE
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

PONDERACIÓN

ORDINARIA
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua)

Traballo persoal

Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da
aprendizaxe.
Valorarase a implicación do alumno/a e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade
crítica e autonomía.

TODAS

40%

Audición pública

Valorarase o control técnico, fidelidade o texto, e coherencia no estilo interpretativo en
concordancia coa forma e estética das pezas, a capacidade artística e de comunicación.

TODAS

60%

*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-)

Traballo persoal

Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da
aprendizaxe.
Valorarase a implicación do alumno/a e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade
crítica e autonomía.

TODAS

40%

Audición pública

Valorarase o control técnico, fidelidade o texto, e coherencia no estilo interpretativo en
concordancia coa forma e estética das pezas, a capacidade artística e de comunicación.

TODAS

60%

Audición pública

Proba práctica: programa integrado por repertorio para fagot e orquestra e/ou repertorio solista,
acordado co docente, que inclúa 4 obras de distintos estilos e 2 estudos, así como as
tonalidades propostas no curso, mostrando control técnico do instrumento,fidelidade o texto e
coherencia no estilo interpretativo en concordancia coa forma e estética das pezas e a
autonomía no desenvolvemento e aplicación destas.

TODAS

100%

Audición pública

Proba práctica: programa integrado por repertorio para fagot e orquestra e/ou repertorio solista,
acordado co docente, que inclúa 4 obras de distintos estilos e 2 estudos, así como as
tonalidades propostas no curso, mostrando control técnico do instrumento,fidelidade o texto e
coherencia no estilo interpretativo en concordancia coa forma e estética das pezas e a
autonomía no desenvolvemento e aplicación destas.

TODAS

100%

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

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, polo
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con
discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes
en materia de promoción da accesibilidade.

CRITERIOS E PAUTAS
Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación.
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8. Bibliografía, materiais e documentos
4º Curso VIII
……….Estudios:
Bitsch, M. - 20 Estudes
Boutry, R. - 12 Estudios atonales
Obradous, F. - Gammes et exercices journaliers
Piard, M. - 90 études pour le bassoon (vol. 2)
Pivonka, K. - Virtuozni étudy pro Fagot
Ronnes R. - 16 Studies for The Orchestra Bassoonist
………Obra obligada:
Hummel, J.N. – Gran Concierto
Obras libres:
Berg, O. - Vértigo
Berwald, F - Koncertstück
Boutry, R. - Interferences
Denisov, E. - Sonata
Dubois, - Sonatine - Tango
Dutilleux, H. Sarabande et Cortège
Stockhausen - In Freundschaft
Villalobos, H. - Ciranda das sete Notas
Otmar Nussio - Variations on an Arietta by Pergolesi

Páxina 3 de 3

Programacións Docentes

