Conservatorio Superior de Música de Vigo

Guías Docentes 2016/2017

Departamento de

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Gaita I-VIII

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

INSTRUMENTO /VOZ

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

8

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS
CUADRIMESTRE
ETCS/ CUADRIMESTRE

1,5

2.º curso

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso

17

4.º curso

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

72

Galego / Español

IDIOMAS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

OUTROS IDIOMAS*

7,5

7,5

9

9

9

9

10

11

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

Práctica instrumental principal, encamiñada á formación como múisco instrumentista. Coñecemento progresivo de todas as posibilidades
do instrumento, tanto a nivel técnico, expresivo e de repertorio.

COÑECEMENTOS/REQUISITOS

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

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

1, 3, 6, 13, 15, 16, 17

XERAIS

2, 3, 6, 8, 9, 11

ESPECÍFICAS

1, 2, 4, 5, 7, 10

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

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.
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.
Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de
pasaxes complexas.
Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel.

TODAS
TODAS
TODAS
TODAS

4. Contidos
TEMAS

I

II

REPERTORIO TRADICIONAL

REPERTORIO DE AUTOR

TÉCNICA

III

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

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.

5

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.

8

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

Total de sesións por cuadrimestre
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5. Planificación Docente
1.º curso

TIPO DE ACTIVIDADE

2.º curso

3.º curso

4.º curso

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Presenciais

Clases/audicións

19

19

19

19

19

19

19

19

Non presenciais

Traballo persoal

206

206

251

251

251

251

281

311

225

225

270

270

270

270

300

330

Total de horas cuadrimestrais

OBSERVACIÓNS

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Clase práctica individual

En cada sesión o alumnado expón o acordado na sesión anterior. O profesor expón os problemas a resolver para a sesión
seguinte, o material novo a preparar e o material a memorizar.

Traballo persoal

Correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente, tanto na aula como fóra dela.

Audición interna

Aquela que serve como preparación das audicións públicas ou concertos.

Audición pública

As audicións que se producen abertas ao público, e que teñen lugar durante as datas de exames.

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a próxima sesión, as faltas de asistencia e as anotacións correspondentes ao rendimento de cada
alumno.

40%

TODAS

Audicións

Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá tocar de
memoria 4 obras do programa proposto: dúas serán elixidas por el mesmo, outra elixirá o profesor e
outra será a sorteo.

40%

TODAS

Exames

O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que tocará
como mínimo un de memoria elixido por el mesmo. Tamén terá que repentizar un fragmento proposto
adecuado a este nivel

15%

TODAS

Participación en actividades

Valorarase tamén a participación activa en actividades complementarias organizadas polo centro
tanto dentro coma fóra do mesmo: concertos didácticos, participación en cursos, conmemoracións,
funcións escénicas, etc.

5%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras,
tocará como mínimo 8 obras das que 4 serán interpretadas de memoria, e en canto aos estudos
tocará como mínimo un de memoria elixido por el mesmo. Tamén terá que repentizar un fragmento
proposto adecuado a cada nivel.

100%

TODAS

FERRAMENTAS
Exame práctico

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame práctico

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras,
tocará como mínimo 8 obras das que 4 serán interpretadas de memoria, e en canto aos estudos
tocará como mínimo un de memoria elixido por el mesmo. Tamén terá que repentizar un fragmento
proposto adecuado a cada nivel.

100%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
CALLE, José Luis. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999
CAMPOS, E. Luces do Atlántico. Viaxe ritual por 3 faros galegos. Cadernos de Gaita nº 2
COSTA, Iván. Tocatas varias. (Cadernos de Gaita, nº 13)
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. Nove cançoes do Mimo morto e umha cançom de amor. Cad. Gaita nº 6.
INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888.
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LAMAS, Pedro. Luvas Verdes: Fandango desesperado. Cadernos de Gaita nº 14
MARTÍNEZ TORNER, E. e BAL Y GAY, J. Cancionero Gallego. F. P. Barrié de la Maza, 2007 (facsímil da edición de 1973)
PÉREZ LORENZO, M. Moxenas, a memoria do son. Vida e obra dun gaiteiro. Ed. Cumio. Vigo, 2004.
SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da ed. 1942).
SOUTELO, Rudesindo. Borobó e Manuel María. Edita Arte Tripharia. Madrid, 1999.
VAAMONDE MANTEIGA, Xesús. Solo de Gaita. Ed. Cumio. Vigo, 2000.
VAAMONDE MANTEIGA, Xesús. Intervalos cromáticos. (Cadernos de Gaita nº 12)
VARIOS. Doce polainas enteiras. Edicións do Cumio. Vigo, 1998.
VARIOS. De pano sedán. Edicións do Cumio. Vigo, 2003.
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París) BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997.
CARPINTERO, P. Os sons esquencidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006.
DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)
GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense).
LUVAS VERDES. Fandango desesperado. NGD05002. A Coruña, 2005.
MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004.
VAAMONDE, Pepe GRUPO. Onde nace o vento. FAL121. Ed. Falcatruada. Lugo, 2005.
VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006.

9. Observacións
Adxúntase a esta programación o programa proposto para cada cuadrimestre. As obras e estudos correspondentes a cada curso son unha proposta, que poderá sufrir
modificacións sempre consensuadas entre alumno e profesor, atendendo ás necesidades e adecuación a cada situación.
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Agrupacións con solista

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

MÚSICA DE CONXUNTO

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Individual

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

1

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

1

2.º curso

II

III

IV

17

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

4.º curso

VI

VII

VIII
3

ETCS/ CUADRIMESTRE

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

Esta materia está adicada ó repertorio para solista. Así poiis desenvolveranse as capacidades necesarias para estar ao frente dunha
agrupación, tanto de grupos pequenos ou de acompañamento con piano ata conxuntos mais numerosos. Poráse en practica nesta
materia a parte mais virtuosística do intérprete, afondando nunha faceta necesaria tamén para abordar o concerto fin de carreira, dentro
do TFE.

COÑECEMENTOS/REQUISITOS

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

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

1, 3, 6, 7, 13, 15

XERAIS

2, 7, 8

ESPECÍFICAS

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas que permitan abordar a interpretación do repertorio como solista.
Utilizar os recursos de ornamentación e articulación, así como tódolos recursos sonoros, alcanzando un dominio do instrumento que permita
amosar unha sensibilidade auditiva que logre a máxima calidade sonora, axustando o son en función da formación
Mostrar independencia progresiva para reolver problemas técnicos e musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de pasaxes
complexas.
Aplicar en todo momento a audición polifónica para escoitar simultáneamente as diferentes partes ó mesmo tempo que se executa a propia.

T1, X2,X7,E1, E2, E4, E5
X8, E2
T1,T3, T6, T13, T15 X7
T6, X2, E1, E3

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

Analise e Interpretación

Análise e interpretación de duas obras de pequeño formato ou unha obra de gran formato

9

II

Memoria

Adestramento dos diferentes tipos de memoria e interpretación sen partitura.

3

III

Interpretación de conxunto

Afondamento nos aspectos propios da interpretación de conxunto.

3

IV

Audicións

Interpretación do repertorio como mínimo nuha audición pública.

2
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

3.º curso

IV

V

VI

4.º curso
VII

VIII

Presenciais

Clases/audicións

19

Non presenciais

Estudo /pescuda
de información

71

Total de horas cuadrimestrais

OBSERVACIÓNS

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Práctica- Obradorio

Analizar, Estudar e Interpretar o repertorio

Pescuda de información

O alumnado deberá buscar nas fontes das que dispomos para mellorar a interpretación do repertorio

Actividades complementarias

Englobanse neste apartado aquelas actividades organizadas polo centro e relacionadas coa materia, que non se realizan dentro
da aula semanal.
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7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo persoal e asistencia.

O profesor valorará a actidude do alumno e a mellora musical que se produza no repertorio
traballado. Se valorará o feito de que o mesmo alumno poda compoñer una obra para a materia na
que a gaita asuma un papel solista. Se valorará a asistencia as clases.

60%
(40%,10%,1
0%)

T1, T3, T6, T13,
X7, X8, E1, E2

Audicións e Actividades

Realización dunha audición onde o alumno interpretará o repertorio traballado. Asemesmo se
valorara tamén a participación activa en actividades complementarias organizadas polo centro tanto
dentro como fora do mesmo: conmemoraciós, concertos didácticos, etc.

40%
(30%,10%)

T3, T6, T13, X8,
E1, E2, E4, E10

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

O alumno interpretara a totalidade do repertorio, e presentará un traballo (4 a 10 paxinas) de análisis
formal, estético, estilístico e interpretativo do repertorio.

Audición
75%
Traballo 25%

TODAS

FERRAMENTAS
Exame e Traballo

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame e Traballo

O alumno interpretara a totalidade do repertorio, e presentará un traballo (4 a 10 paxinas) de análisis
formal, estético, estilístico e interpretativo do repertorio.

Audición
75%
Traballo 25%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
Obras Orientativas: Ernesto Campos “ Luces do Atlántico”, “Redondelana” Ed. Dos Acordes. Agustin Sanchez “ Capricho de Gaita”, Pablo de Vigo “ Bría”, Xurxo Fernández
“Egea invicta”, David Bellas “H2O”
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

9. Observacións
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CONXUNTO TRADICIONAL E FOLK I-VIII

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

MÚSICA DE CONXUNTO

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

8

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

1,5

2.º curso

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso

17

4.º curso

CUADRIMESTRE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ETCS/ CUADRIMESTRE

3

3

3

3

3

3

3

3

HORAS/ ECTS
IDIOMAS

30

ETCS totais da disciplina

24

Galego / Español

OUTROS IDIOMAS*
ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

CEstablecemento 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/REQUISITOS

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

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

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

XERAIS

1, 2, 3, 6, 8, 11, 22, 23

ESPECÍFICAS

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

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

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

TODAS
TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

Repertorio Tradicional

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.

5

II

Repertorio de autor

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.

5

III

Arranxos

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

2

IV

Traballo técnico de conxunto

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

I

Total de sesións por cuadrimestre
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5. Planificación Docente
1.º curso

TIPO DE ACTIVIDADE

2.º curso

3.º curso

4.º curso

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Presenciais

Clases/audicións

19

19

19

19

19

19

19

19

Non presenciais

Traballo persoal

71

71

71

71

71

71

71

71

90

90

90

90

90

90

90

90

Total de horas cuadrimestrais

OBSERVACIÓNS

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Clase práctica

O conxunto desenvolverá os exercicios e as obras acordadas na sesión anterior. O traballo centrarase principalmente na
resolución de problemas derivados de tocar en grupo. En cada sesión proporanse exercicios de empaste e afinación, resolución
de pasaxes complexas, etc.

Traballo persoal

Correspóndese co que os alumnos traballan fóra da aula, tanto individualmente como grupalmente.

Audición interna

Aquela que serve como preparación das audicións públicas ou concertos.

Audición pública

As audicións que se producen abertas ao público, e que teñen lugar durante as datas de exames.

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a próxima sesión, as faltas de asistencia e as anotacións correspondentes ao rendimento de cada
alumno.

60%

TODAS

Audicións

Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre nas que cada grupo amosará o traballo realizado.

40%

TODAS

Actividades

Valorarase tamén a participación activa en actividades relacionadas coa materia organizadas polo
centro, como concertos didácticos, participación en cursos, conmemoracións, funcións escénicas,
etc.

10%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

O grupo presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso, consensuado
previamente co profesor. En caso de presentarse sen grupo establecido, o alumno que se examina
deberá aportalos os acompañantes necesarios.

100%

TODAS

FERRAMENTAS
Exame práctico

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame práctico

O grupo presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso, consensuado
previamente co profesor. En caso de presentarse sen grupo establecido, o alumno que se examina
deberá aportalos os acompañantes necesarios.

100%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
CALLE, José Luis. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999
FERNÁNDEZ SANTOMÉ, X e PÉREZ LORENZO, M. Os Morenos de Lavadores. Ed. Cumio, 2011.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Paulo. Nove cançoes do Mimo morto e umha cançom de amor. (Caderno nº6 da colección Cadernos de Gaita). Ed. Dos Acordes. Pontevedra, 2006.
INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888.
LAMAS, Pedro. Luvas Verdes: Fandango desesperado. (Caderno nº14 da colección Cadernos de Gaita). Ed. Dos Acordes. Pontevedra, 2008.
MARTÍNEZ TORNER, Eduardo e BAL Y GAY, Jesús. Cancionero Gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 2007 (facsímil da edición de 1973).
NAVIA, X. Manuel e GARCÍA, F. Javier. Gaiteiros do Areal. Ed. Cumio, 2005
PÉREZ LORENZO, Miguel. Moxenas, a memoria do son. Vida e obra dun gaiteiro. Ed. Cumio. Vigo, 2004.
SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da edición de
1942). SOUTELO, Rudesindo. Borobó e Manuel María. Edita Arte Tripharia. Madrid, 1999.
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VV.AA. Doce polainas enteiras. Edicións do Cumio. Vigo, 1998.
VV.AA. De pano sedán. Edicións do Cumio. Vigo, 2003.
VV.AA. Gaita 2.1. Música do XXI ao xeito tradicional. Ed. Dos Acordes. 2009
VV. AA. Os Campaneiros de Vilagarcía. Ed. Cumio, 2005
REFERENCIAS DISCOGRÁFICAS
AIRES DA TERRA. VR0101 da colección A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París).
GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 da colección A tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). LOS MONFORTINOS.
Entrada ao baile. VR0107da colección A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. Lugo, 2005 (orixinais gravados en 1962)
LUVAS VERDES. Fandango desesperado. NGD05002. A Coruña, 2005.
OS MONTES DE LUGO. VR0110 da colección A Tiracolo. Ed Ouvirmos. Lugo, 2006 (orixinais gravados entre 1973 e

9. Observacións
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Danza e baile tradicional de Galicia

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

EXPRESIÓN CORPORAL E VOZ

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

1

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

2

2.º curso

II

III

IV

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

34

4.º curso

VI

VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

HORAS/ ECTS

30

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

Estudo das danzas e bailes tradicionais máis representativos da Comunidade Autónoma galega como manifestacións e expresións
culturais dun pobo.

COÑECEMENTOS/REQUISITOS

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

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

2, 4, 8

XERAIS

5, 12, 14, 18

ESPECÍFICAS

Ei8, Ei10 - Em2, Em6

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

Comprender a importancia da danza e do baile dentro das sociedades tradicionais

TODAS

Comprender a importancia e a función da danza e do baile dentro da sociedade tradicional galega

TODAS

Coñecer os principais bailes tradicionais de Galicia

TODAS

Coñecer as principais manifestacións musicais danzadas de Galicia, relacionándoas coas formas e xéneros musicais coñecidos

TODAS

Coñecer as principais danzas que se levan a cabo en Galicia

TODAS

Coñecer e manexar as principais fontes bibliográficas sobre a danza e o baile de Galicia

TODAS

Coñecer as principais indumentarias utilizadas nos bailes e nas danzas en Galicia

TODAS

Desenvolver unha opinión crítica sobre as manifestacións actuais relacionadas coa danza e o baile tradicional

TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

As danzas nas sociedades
tradicionais

1.Posibles orixes da danza. 2.A importancia das danzas nas sociedades tradicionais 3.Xeralidades sobre as
manifestacións actuáis das danzas

4

II

As danzas tradicionais de
Galicia

1.Tipos 2.Características. 3.Zonas xeográficas onde se representan. 4.Funcións que cumpliron. 5.Funcións que
cumplen. 6.Estruturas das danzas

4

III

Os bailes populares e
tradicionais de Galicia

1.Tipos. 2.Características. 3.Función.

3

IV

A indumentaria tradicional
galega

1.Partes. 2.Características. 3.Función. 4.A representación actual das indumentarias tradicionais

2

V

As fontes bibliográficas

1. Lectura das fontes. 2.Análise das fontes. 3.Visión crítica das fontes

4
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

Presenciais

Claes/probas

38

Non presenciais

Traballo persoal

52

Total de horas cuadrimestrais

IV

3.º curso
V

VI

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

90
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6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Clase presencial

O alumnado entregará as actividades acordadas na clase anterior. Serán postas en común unha vez corrixidas polo profesor. O
traballo centrarase principalmente na análise crítica de distintas fontes. Visualización de fontes (vídeos, textos…). Atención das
explicacións do profesor.

Traballo persoal

Correspóndese co que os alumnos traballan fóra da aula.

Actividades complementarias

Realización de actividades obligatorias dentro do horario das aulas

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a próxima sesión, as faltas de asistencia e as anotacións correspondentes ao rendimento de cada
alumno. O alumno realizará os comentarios críticos sobre os textos propostos na aula baseándose
nos contidos da materia

55%

TODAS

Traballo escrito

O alumno realizará un traballo de investigación de temática libre dentro dos contidos da materia. Este
tema será acordado previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo

40%

TODAS

Actividades

Valorarase tamén a participación activa en actividades relacionadas coa materia organizadas polo
centro, como concertos didácticos, charlas, seminarios, participación en cursos, conmemoracións,
funcións escénicas, etc.

5%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame teórico

O alumno realizará un exame teórico baseado nos contidos da materia

40%

TODAS

Traballo escrito

O alumno realizará un traballo de investigación de temática libre dentro dos contidos da materia. Este
tema será acordado previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo

60%

TODAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

Exame teórico

O alumno realizará un exame teórico baseado nos contidos da materia

40%

TODAS

Traballo escrito

O alumno realizará un traballo de investigación de temática libre dentro dos contidos da materia. Este
tema será acordado previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo

60%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
Alban Laxe, C.: O saber do pobo: Enciclopedia do traxe, danza e música tradicionais. Ed. Xerais. Vigo. 2003
Fernández Serra, M. e X.: Danzas gremiais e procesionais da provincia de Ourense. Vol I e II. Deputación de Ourense. Ourense. 2000
Fraguas y Fraguas, A.: El traje gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 1985
Linares, J.: O baile en Galicia. Ed. Galaxia. Vigo. 1986.
Sampedro y Folgar, C.: Cancioneiro musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 2007
Bal y Gay, J.: Cancionero Gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 2007
Pérez Constanti, P.: Notas viejas galicianas. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. 1993
Schubart, D.: Cancionero musical galego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 1984
González Pérez, C.: O traxe tradicional galego. Ed. Nigratrea. Baiona. 2014
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
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Estilos interpretativos

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

FORMACIÓN INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIA

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

N.º CUADRIMESTRE

Horas lectivas /cuadrimestre

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

2.º curso

II

III

IV

3.º curso
V

VI

VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

30

HORAS/ ECTS

4.º curso

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

2, 3, 13, 15

XERAIS

2, 4, 9, 11, 17, 22

ESPECÍFICAS

1, 2, 4, 5, 10

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

Coñecer os elementos condicionantes do estilo na interpretación musical, e en particular sobre gaita galega.

TODAS

Coñecer os elementos e nórmas 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

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

Metodoloxía da análise

Achegamento á metodoloxía da análise da música tradicional e normas básicas de transcrición da mesma.
Arquivos existentes en Galicia

II

Transcrición

Transcrición de diferentes interpretacións propostas. Elaboración de fichas para a súa posterior análise.

4

III

Análise e conclusións

Coas audicións e transcricións realizadas na aula, máis algunhas obtidas dos arquivos existentes en Galicia,
establecemos características en función de zona xeográfica, función, xénero, contex-to, etc.

6

IV

Repertorio

4.1. Análise - 4.2. Transcripción - 4.3. Interpretación

2

5
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

Presenciais

Clases / probas

19

Non presenciais

Traballo persoal

71

Total de horas cuadrimestrais

VI

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Exposición maxistral

O profesor expón teóricamente os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas

Escoita / Posta en común

En cada sesión haberá audicións comentadas grupalmente, e posta en común sobre o traballo individual fóra da aula.

Traballo persoal

Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior

IMTP
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7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓ
N

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles, contemplando o seguimento do traballo persoal de cada
alumno. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para a próxima sesión, así como
as faltas de asistencia de ser o caso.

50%

TODAS

Proba escrita

Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar.

50%

TODAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓ
N

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo

Cada alumno presentará un traballo de transcrición e análise das audicións propostas polo profesor.

40%

TODAS

Proba escrita

Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar.

60%

TODAS

PONDERACIÓ
N

COMPETENCIAS
AVALIADAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

Traballo

Cada alumno presentará un traballo de transcrición e análise das audicións propostas polo profesor.

40%

TODAS

Proba escrita

Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar.

60%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
SCHUBARTH Dorothé e SANTAMARINA, Antón. Cancioneiro popular galego. Fundación Barrié de la Maza, A Coruña.
The New GROVE Dictionary of Music and Musiciens, 2001
Arquivo do patrimonio oral de identidade APOI. http://www.apoi-mpg.org/ do Museo do Pobo Galego.
INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888.
MARTÍNEZ TORNER, E. e BAL Y GAY, J. Cancionero Gallego. F. Pedro Barrié de la Maza, 2007 (facsímil da edición de 1973)
CD Colección TIRACOLO. Ed Ouvirmos.
CD Colección Os Nosos Gaiteiros. Ed Cumio
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

9. Observacións
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Gaitas doutras tradicións locais e tipografías

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

FORMACIÓN INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIA

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

1

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

1

2.º curso

II

III

IV

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

17

4.º curso

VI

VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

1, 2, 3, 8, 16

XERAIS

1, 2, 3, 4, 9, 11, 17, 20, 22

ESPECÍFICAS

1, 2, 7

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

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
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

Morfoloxía e clasificación

Orixe. Evolución. Familias. Características. Sistemas de clasificación

6

II

Chirimías

Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos

2

III

Cornamusas primitivas

Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos

2

IV

Cornamusas europeas orientais

Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos

2

V

Cornamusas europeas
occidentais

Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos

1

VI

A gaita na Península Ibérica

Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos

1

VII

Cornamusas barrocas e
derivadas

Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos

2

VIII

Audicións

1
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

VI

Presenciais

Clases / probas

19

Non presenciais

Traballo perosal

71

Total de horas cuadrimestrais

IMTP

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

90
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6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Exposición maxistral

O profesor expón teóricamente os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas

Escoita / Posta en común

En cada sesión haberá audicións comentadas grupalmente, e posta en común sobre o traballo individual fóra da aula.

Traballo persoal

Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para a
próxima sesión, as faltas de asistencia e as anotacións correspondentes ao rendimento de cada
alumno.

60%

TODAS

Traballo escrito

O alumno entregará un traballo sobre algún dos temas contidos na materia. Este tema será acordado
previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo

30%

TODAS

Actividades

Valorarase tamén a participación activa en actividades relacionadas coa materia organizadas polo
centro, como concertos didácticos, charlas, seminarios, participación en cursos, conmemoracións,
funcións escénicas, etc.

10%

TODAS

CRITERIOS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Proba escrita

Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar.

40%

TODAS

Traballo escrito

O alumno entregará un traballo sobre algún dos temas contidos na materia. Este tema será acordado
previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo

60%

TODAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Proba escrita

Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar.

40%

TODAS

Traballo escrito

O alumno entregará un traballo sobre algún dos temas contidos na materia. Este tema será acordado
previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo

60%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
VAN HEESE, Jean-Pierre. "Cornemuses. Un infini sonore". Ed. Coop Breith, 2014
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
García Oliva Alfonso: "Museo de la Gaita" Ed. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Gijón, 1992.
Pintos Xoan Manuel: "A Gaita Galega" Ed. Real Academia Galega, 1981.
Díaz Joaquín, Delgado Luis: "Instrumentos musicales en los museos de Urueña" Ed. Fundación Joaquín Díaz y Museo de la música Luis Delgado
Quintas Suárez Moisés: " Guía didáctica de instrumentos galegos" Ed. Ouvirmos, 2011.

9. Observacións
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Historia dos instrumentos da MTP de Galicia

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

INSTRUMENTO /VOZ

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

N.º CUADRIMESTRE

Horas lectivas /cuadrimestre

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

2.º curso

II

III

IV

3.º curso
V

VI

VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

30

HORAS/ ECTS

4.º curso

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

1, 2, 8, 13

XERAIS

9, 12, 20, 21, 25

ESPECÍFICAS

2

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

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.
Estudar a adapatación do sistema de clasificación de instrumentos de Erich Moritz von Hornbostel y Curt Sachs aos instrumentos da música tradicional
de Galicia
Achegarse aos usos instrumentais nas formacións relacionadas coa música tradicional.

TODAS

Desenvolver ferramentas para o traballo en equipo.

TODAS

TODAS
TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

OS IDIÓFONOS

1.1 Idiófonos de golpe - 1.2 Idiófonos punteados - 1.3 Idiófonos refregados

4

II

OS MEMBRANÓFONOS

2. 1. Membranófonos de percusión - 2. 2. Membranófonos refregados - 2. 3. Membranas cantadoras

3

III

OS CORDÓFONOS

3.1 Cordófonos simples ou cítaras - 3.2 Cordófonos compostos - 3.3 Cordófonos punteados

3

IV

OS AERÓFONOS

4.1 Aerófonos libres - 4.2 Aerófonos de sopro (instrum. de vento) - 4.3 Aerófonos de lingüeta - 4.4 Aerófonos
corporais - 4.5 Capítulo específico sobre gaita galega (morfoloxía, historia, etc.)

4

V

CONXUNTOS

5.1 Principais conxuntos instrumentais. Formación, usos e costumes.

3
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE
Presenciais

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

VI

Clases / probas

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

19

Non presenciais

71

Total de horas cuadrimestrais

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Exposición maxistral

O profesor realizará exposición teórico-práctica dos contidos a traballar.

Posta en común

En todas as sesións haberá tempo para debatir e poñer en común o traballo individual realizado fóra da aula, así como de facer
lreflexión sobre lecturas suxeridas.

Traballo persoal

Corresponde coas tarefas que o alumnado realiza individualmente, previas indicacións nas sesións presenciais.
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Guías Docentes

Conservatorio Superior de Música de Vigo

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓ
N

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a aportación de cada alumno. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a seguinte, e as faltas de asistencia se é o caso.

45%

TODAS

Exposición do traballo

O alumno exporá un tema previamente acordado co profesor, logo do cal se desenvolverá un debate
na aula.

20%

TODAS

Exame

O alumno realizará unha proba escrita, mediante a que serán avaliados os coñecementos adquiridos
da materia.

30%

TODAS

Actividades

Valorarase tamén a participación en actividades complementarias relacionadas coa materia (charlas,
conferencias, seminarios, cursiños, etc.) organizadas polo centro (de non realizarse, esta porcentaxe
quedará contida no traballo de aula)

5%

TODAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

PONDERACIÓ
N

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame

Realización dunha proba escrita na que o alumnado mostrará os coñecementos que posúe arredor
dos contidos da materia.

60%

TODAS

Traballo

Presentación dun traballo de temática acordada entre profesor e alumno previamente, e relacionada
cos contidos da materia.

40%

TODAS

CRITERIOS

PONDERACIÓ
N

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Exame

Realización dunha proba escrita na que o alumnado mostrará os coñecementos que posúe arredor
dos contidos da materia.

60%

TODAS

Traballo

Presentación dun traballo de temática acordada entre profesor e alumno previamente, e relacionada
cos contidos da materia.

40%

TODAS

FERRAMENTAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
CARPINTERO, Pablo. Os instrumentos musicais na tradición galega. Ed Difusora. Ourense, 2009
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
CAMPOS CALVOSOTELO, Javier. Fiesta, identidad y contracultura. Contribuciones al estudio histórico de la Gaita en Galicia. Ed. Deputación de Pontevedra, 2007
ETNO-FOLK. Revista galega de Etnomusicoloxía. Nº5. Ed. Dos Acordes, 2006

9. Observacións
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Outros instrumentos

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

FORMACIÓN INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIA

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

1

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

1

2.º curso

II

III

IV

17

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

4.º curso

VI

VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

2, 3, 6, 13

XERAIS

2, 4, 6

ESPECÍFICAS

1, 2, 4, 5, 10

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

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
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

A canción

Melodías tradicionais. Fontes bibliográficas e arquivos sonoros. Elementos básicos que caracterizan o canto
popular galego.

5

II

Ritmos e xéneros

Práctica dos ritmos máis representativos sobre pandeireta e pequena percusión. Instrumentos que
tradicionalmente acompañan a voz.

5

III

Repertorio

Elaboración de repertorio cantado. Práctica de voz e percusión. Memorización de melodías e letras
intercambiables.

7

Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

VI

Presenciais

Clases/audicións

19

Non presenciais

Traballo persoal

71

Total de horas cuadrimestrais

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Exposición maxistral

O profesor realizará exposición teórico-práctica dos contidos a traballar.

Posta en común

En todas as sesións haberá tempo para debatir e poñer en común o traballo individual realizado fóra da aula, así como de facer
lreflexión sobre lecturas e audicións suxeridas.

Práctica

Interpretación de cantos tradicionais acompañados de percusión. Repetición e corrección. Exercicios para a mellora.

Traballo persoal

Corresponde coas tarefas que o alumnado realiza individualmente, previas indicacións nas sesións presenciais.
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7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles, contemplando o seguimento do traballo persoal de cada
alumno. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para a próxima sesión, así como
as faltas de asistencia de ser o caso.

60%

TODAS

Proba teórico-práctica

Constará de parte teórica, parte práctica (canto e percusión) e audicións para analizar e comentar.

40%

TODAS

CRITERIOS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

FERRAMENTAS
Proba teórico-práctica

Constará de parte teórica, parte práctica (canto e percusión) e audicións para analizar e comentar.

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

100%

TODAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

100%

TODAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS
Proba teórico-práctica

CRITERIOS
Constará de parte teórica, parte práctica (canto e percusión) e audicións para analizar e comentar.
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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
GONZÁLEZ, Daniel. Así canta Galicia. Ourense, 1963.
INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888.
MARTÍNEZ TORNER, Eduardo e BAL Y GAY, Jesús. Cancionero Gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 2007 (facsímil da edición de 1973).
RIVAS, X. L. e IGLESIAS, B. (Mini e Mero). Cantos, coplas e romances de cego I e II. Ophiusa, 1999
SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da ed.1942).
SCHUBARTH, D. e SANTAMARINA, A. Cancioneiro popular galego. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña, 1984
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Recollidas de campo de diferentes fontes privadas
Arquivos institucionais: Museo do pobo galego: APOI. Arquivo sonoro de Galicia
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Guías Docentes
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Pedagoxía e didáctica instrumental

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

1

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

1

2.º curso

II

III

IV

17

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

VI

4.º curso
VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. Estudo das
estratexias e recursos didácticos necesarios para a docencia.

COÑECEMENTOS/REQUISITOS

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

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

1, 2, 3, 4, 8, 15

XERAIS

5, 10, 19, 24, 25, 26

ESPECÍFICAS

6

3. Obxectivos
DESCRICIÓN
Coñecer o patrimonio musical e os instrumentos musicais da música tradicional de Galicia. Poñer en valor os mesmos como parte da cultura musical de
Galicia.
Aprender a seleccionar, analizar e ordenar material con criterio pedagóxico

COMPETENCIAS
TODAS

Coñecer diferentes ferramentas TIC, usos e funcións das mesmas no ámbito pedagóxico

TODAS

Incorporar destrezas para a comunicación, sabendo adaptar o discurso e exposición aos diferentes niveis e situación dos receptores.

TODAS

Desenvolver ferramentas para falar e expoñer en público

TODAS

Aprender a desenvolver unha unidade didáctica

TODAS

TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

Búsqueda de tema

O alumnado busca un tema para expoñer en público, resolvendo cuestións previas (a quen vai dirixido, onde se
vai realizar, con que xente contamos, etc.) Elaboración da proposta e preparación para a busca de
documentación.

II

A unidade didáctica

Partes da unidade didáctica. Coñecemento teórico de cada unha delas.

7

III

Novas tecnoloxías

3.1 Portais institucionais. Recursos educativos na web
3.2 Elaboración de material didáctico de apoio á exposición. Power point. Publisher

8

IV

Posta en escena

Realización práctica do proxecto.

1

1
Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

VI

4.º curso
VII

Presenciais

Clases / prácticas

19

Non presenciais

Traballo persoal

71

Total de horas cuadrimestrais

VIII

OBSERVACIÓNS

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Páxina 1 de 2

Guías Docentes

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Exposición maxistral

Exposición teórica por parte do profesor de todos os contidos da materia

Traballo persoal

Tanto na aula como fóra dela, o traballo persoal individual guiado polo docente dedicarase á elaboración da unidade didáctica e
dos materias que para levala a cabo sexa necesario

Exposición pública

Xa sexa na propia aula ou fóra dela, haberá unha exposición de cada traballo por parte de cada alumno

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a próxima sesión, as faltas de asistencia e as anotacións correspondentes ao rendimento de cada
alumno.

40%

TODAS

Traballo escrito

O alumnado deberá entregar unha unidade didáctica sobre calquera tema relacionado coa
especialidade, dirixido a alumnos de primaria ou secundaria (ou outra proposta consensuada co
profesor). Este será o traballo pedagóxico previo á exposición pública.

35%

TODAS

Exposición

Exposición pública en forma de concerto ou charla didáctica. A data e lugar do mesmo
consensuarase entre alumno, profesor e centro.

25%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo escrito

O alumnado deberá entregar unha unidade didáctica sobre calquera tema relacionado coa
especialidade, dirixido a alumnos de primaria ou secundaria (ou outra proposta consensuada co
profesor). Inclúe defensa do mesmo.

50%

TODAS

Proba escrita

Realizarase unha proba escrita que versará sobre os temas contidos nesta programación didáctica.

50%

TODAS

FERRAMENTAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo escrito

O alumnado deberá entregar unha unidade didáctica sobre calquera tema relacionado coa
especialidade, dirixido a alumnos de primaria ou secundaria (ou outra proposta consensuada co
profesor). Inclúe defensa do mesmo.

50%

TODAS

Proba escrita

Realizarase unha proba escrita que versará sobre os temas contidos nesta programación didáctica.

50%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
Manual básico para a materia: DÍAZ ALCARAZ, F. (2002): Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha.
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
ALVÁREZ MÉNDEZ, J.M. (2000). Didáctica, Curriculo y evaluación: ensayos sobre cuestiones didácticas. Madrid: Miño y Davila.
BERICAT, E. (1998): La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Barcelona. Ariel.
ELLIOT, J. (1990). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata.
ELLIOT, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata.
MARHUENDA FLUIXÁ, F. (2000). Didáctica General. Madrid: Ediciones de la Torre.
PACIOS, A. (1980): Introducción a la Didáctica. Madrid, Cincel-Kapeluzs.
PÉREZ GÓMEZ, A. (1985). Paradigmas contemporáneos en investigación didáctica.
PÉREZ GÓMEZ, A. y GIMENO SACRISTÁN, J.: La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal.
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (2004): La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor. Málaga, Aljibe.
TEJADA FERNÁNDEZ, J. (2005): Didáctica-curriculum: diseño, desarrollo y evaluación curricular. Davinci. Mataró-Barcelona. ISBN 84-933732-7-3

9. Observacións

Páxina 2 de 2

Guías Docentes
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Percusión tradicional I-IV

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

INSTRUMENTO /VOZ

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

4

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

1

2.º curso

CUADRIMESTRE

I

II

III

IV

ETCS/ CUADRIMESTRE

3

3

3

3

17

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

4.º curso

VI

VII

VIII

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

IDIOMAS

Galego / Español

OUTROS IDIOMAS*

Inglés

12

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

2, 6, 16, 17

XERAIS

1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 22

ESPECÍFICAS

1, 2, 5, 7, 8

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

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
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

TAMBOR

1.1. agarre e golpeo básico - 1.2. redobre - 1.3. mordentes - 1.4. muiñeira, rumba, xota, etc, e ritmos baseados
en compases irregulares.

II

PANDEIRETA

2.1. agarre e golpeo básico - 2.2. riscado - 2.3. muiñeira, rumba, xota, etc, e ritmos baseados en compases
irregulares. 2.4. Outros estilos tradicionais.

III

PANDEIRO

3.1. agarre e golpeo básico - 3.2. muiñeira, rumba, xota, etc, e ritmos baseados en compases irregulares.

IV

BOMBO

4.1. agarre e golpeo básico - 4.2. muiñeira, rumba, xota, etc, e ritmos baseados en compases irregulares.

V

CUNCHAS, TARRAÑOLAS,
CULLERES

5.1. agarre e golpeo básico - 5.2. muiñeira, rumba, xota, etc, e ritmos baseados en compases irregulares.

TODAS

Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso

2.º curso

I

II

III

IV

Presenciais

Clases/audicións

19

19

19

19

Non presenciais

Traballo persoal

71

71

71

71

90

90

90

90

Total de horas cuadrimestrais

3.º curso
V

VI

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Exposición teórico-práctica

Proposición de problemas técnicos e musicais revisados na clase coa demostración do profesor ou coa utilización doutros
recursos.

Práctica individual

Práctica dos problemas técnicos e musicais propostos nas clases. Audicións comparativas e transcricións.

Actividades de avaliación

Audición individual ou en grupo co instrumento ou instrumentos asignados polo profesor.

IMTP
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Guías Docentes

Conservatorio Superior de Música de Vigo

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

FERRAMENTAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo persoal

Participación na clase e calidade do estudio

50%

TODAS

Audición pública

Audición de todas as obras traballadas no curso como solista e acompañante, con autonomía e
musicalidade.

50%

TODAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Audición de todas as obras traballadas no curso como solista e acompañante, con autonomía e
musicalidade.

100%

TODAS

FERRAMENTAS
Audición pública

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Audición pública

Audición de todas as obras traballadas no curso como solista e acompañante, con autonomía e
musicalidade.

100%

TODAS

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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
PEL E MADEIRA. VOL.1. VAAMONDE, X. E ROMERO, X.L. ED. DOS ACORDES.
PEL E MADEIRA. VOL.2. VAAMONDE, X. E ROMERO, X.L. ED. DOS ACORDES.
OS NOSOS GAITEIROS. V.V.A.A. ED. CUMIO.
OS INSTRUMENTOS MUSICAIS NA TRADICIÓN GALEGA. CARPINTERO, P. ED. DIFUSORA.
12 POLAINAS ENTEIRAS. VAAMONDE, X. ED. CUMIO. CADERNO 12: LUVAS VERDES. LAMAS, P. ED. DOS ACORDES.
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

9. Observacións

IMTP

Páxina 2 de 2

Guías Docentes

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Nome da materia

CÓDIGO

1. Datos da disciplina
MATERIA

INSTRUMENTO /VOZ

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

1

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

2

2.º curso

II

III

IV

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

34

4.º curso

VI

VII

VIII

3

ETCS/ CUADRIMESTRE

HORAS/ ECTS

30

ETCS totais da disciplina

3

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 15

XERAIS

8, 21, 24, 25

ESPECÍFICAS

4, 6, 8, 10

3. Obxectivos
DESCRICIÓN

COMPETENCIAS

Indicar medios concretos para identificar e solucionar problemas relacionados co medo escénico.

TODAS

Obter ferramentas para combatir o medo escénico

TODAS

Achegarse ás técnicas e exercicios como método de prevención de problemas posturais e mellora da interpretación musical.

TODAS

Coñecer os estudos pertencentes ao campo da psicoloxía relacionados directamente coa interpretación musical.

TODAS

Comprender a necesidade dun entrenamento básico para os músicos: musculatura, postura e respiración.

TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

I

As emocións

1.1. Ansiedade , pánico escénico, ira… - 1.2. Cómo manexar as emocións

3

II

Técnicas básicas de relaxación

2.1. Respiración profunda - 2.2. Detención do pensamento - 2.3. Relaxación muscular - 2.4. Ensaio mental.

4

III

Expresión corporal a través das
emocións

3.1. Conceptos básicos - 3.2. Linguaxe corporal - 3.3. Intelixencia emocional

3

IV

Relaxación progresiva de
Jacobson

4.1. Qué é. - 4.2. Qué se logra. - 4.3. Cómo se consigue. - 4.4. Para qué se recomenda.

3

V

Entrenamento autóxeno de
Schultz

5.1. Qué é. - 4.2. Qué se logra. - 4.3. Cómo se consigue. - 4.4. Para qué se recomenda.

2

VI

Exercicios para músicos

6.1. Cómo evitar lesións - 6.2. Tipos de exercicios - 6.3. Táboas de exercicios

2

Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

Presenciais

Clases / probas

38

Non presenciais

Traballo perosal

52

Total de horas cuadrimestrais

IMTP

3.º curso
V

VI

4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

90
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Conservatorio Superior de Música de Vigo

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Exposición maxistral

O profesor expón teóricamente os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas

Escoita / Posta en común

En cada sesión haberá prácticas e actividades comentadas grupalmente, e posta en común sobre actividades e reflexións
individuais fóra da aula.

Traballo persoal

Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a próxima sesión, as faltas de asistencia e as anotacións correspondentes ao rendimento de cada
alumno. A participación activa será determinante nesta materia.

90%

TODAS

Actividades

Valorarase tamén a participación activa en actividades relacionadas coa materia organizadas polo
centro, como concertos didácticos, charlas, seminarios, participación en cursos, conmemoracións,
funcións escénicas, etc.

10%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

FERRAMENTAS
Proba escrita

O alumnado realizará un exame escrito que versará sobre os temas contidos nesta guía didáctica.

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

100%

TODAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

100%

TODAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS
Proba escrita

CRITERIOS
O alumnado realizará un exame escrito que versará sobre os temas contidos nesta guía didáctica.
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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
KLEIN-VOGELBACH Susanne, LAHME Albrecht, SPIRGI-GANTERT Irene, Interpretación musical y postura corporal, Ed. Akal, 2000
SARDÁ RICO Esther, “En Forma: Ejercicios para músicos” Ed. Paidós
MAYER, Leonard B. “Emoción y significado en la música”. Ed. Alianza Editorial. Madrid, 2001
RINK, John. “La interpretación musical”. Ed. Alianza Editorial. Madrid, 2006
DALIA, Guillermo, POZO Ángel. “El músico: una introducción a la psicología de la interpretación musical”. Ed. Mundimusica. Madrid, 2009.
PINTANEL, Mónica. “Técnicas de relajación creativa y emocional”. Ed. Thomson Paraninfo. Madrid, 2005.
DALIA Guillermo. “Cómo superar la ansiedad escénica en músicos: un método eficaz para dominar los “nervios” ante las actuaciones musicales”. Ed. Mundimusica, 2004.
LÓPEZ Andrés, PÉREZ-LLANTADA Mª Carmen. “Psicología para intérpretes artísticos:estrategias para la mejora técnica, artística y personal”. Ed. Thomson-Paraninfo, 2006.
CONABLE Barbara, CONABLE William. “Como aprender la Técnica Alexander. Un manual para estudiantes”. Ed. Obelisco, 2001
FÁBREGAS Silvia, ROSSET Jaume “A tono, ejercicios para mejorar el rendimiento del músico”. Ed. Paidotribo, 2005
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
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1. Datos da disciplina
MATERIA

FORMACIÓN INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIA

TITULACIÓN

Título Superior de Música

ESPECIALIDADE

INTERPRETACIÓN

ITINERARIO

IMTP

CARÁCTER

B) Obrigatoria

TIPO DE CLASES

Colectiva

DEPARTAMENTO

IMTP

COORDINADOR/A

Consultar táboa anexa

2

N.º CUADRIMESTRE

H. lectivas/semana

1.º curso

CURSOS

I

CUADRIMESTRE

1

2.º curso

II

III

IV

ETCS/ CUADRIMESTRE

Horas lectivas /cuadrimestre

3.º curso
V

VI

3

3

34

4.º curso
VII

VIII

30

HORAS/ ECTS

ETCS totais da disciplina

6

Galego / Español

IDIOMAS
OUTROS IDIOMAS*

ECTS de formación instrumental complementaria (Só instrumento principal)

*Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, recibirán as clases das disciplinas de carácter individual no idioma especificado no
seu acordo de Formación. Nas demais disciplinas, poderán recibir asistencia e orientación dos seus Titores nos “outros idiomas” citados nesta programación sen que iso
implique que as clases sexan impartidas neses idiomas.
DOCENTES

Consultar táboa anexa

DESCRIPCIÓN DA DISCIPLINA

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/REQUISITOS

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

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

2, 3, 6, 13

XERAIS

2, 4, 6

ESPECÍFICAS

1, 2, 4, 5, 10

3. Obxectivos
DESCRICIÓN
Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar o coñecemento e interpretación do repertorio máis representativo do
instrumento.
Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo.
Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan a zanfona como instrumento fundamental.
Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de
pasaxes complexas.

COMPETENCIAS
TODAS
TODAS
TODAS
TODAS

4. Contidos
TEMAS

DESCRITOR SUBTEMAS

SESIÓNS

Achegamento ao instrumento

1.1 Morfoloxía
1.2 Mantemento do instrumento, materiais e proceso constructivo.
1.3 Afinacións de bordóns e cantantes
1.4 Colocación das mans e do corpo
1.5 Primeiras prácticas sobre a roda e sobre o teclado.

3

II

Exercicios técnicos

2.1 Primeiras prácticas sobre a roda
2.2 Pulsación, valores e equivalencias. Afinacións 2.3 Dixitacións básicas en escalas e arpexios
2.4 Primeiras prácticas sobre a roda e sobre o teclado o teclado.

3

III

Materiais e fontes

Coñecemento de materiais e fontes, principalmente en Galicia. 3.1 Material bibliográfico
3.2 Gravacións históricas
3.3 Iconografía e outros

2

IV

Intérpretes e escolas

.4.1 A zanfona tradicional. A figura de Faustino Santalices
4.2 Outros

2

V

Repertorio

5.1 Repertorio histórico. Principais compositores
5.2 Repertorio tradicional en Galicia
5.3 Outros

7

I

Total de sesións por cuadrimestre

17

5. Planificación Docente
TIPO DE ACTIVIDADE
Presenciais

IMTP

Clases/audicións

1.º curso
I

II

2.º curso
III

IV

3.º curso
V

VI

19

19
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4.º curso
VII

VIII

OBSERVACIÓNS

Guías Docentes

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Non presenciais

Traballo persoal

Total de horas cuadrimestrais

71

71

90

90

6. Descriptores de Planificación
TIPO DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA

Clase práctica individual

En cada sesión o alumnado expón o acordado na sesión anterior. O profesor expón os problemas a resolver para a sesión
seguinte, o material novo a preparar e o material a memorizar.

Traballo persoal

Correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente, tanto na aula como fóra dela.

Audición interna

Aquela que serve como preparación das audicións públicas ou concertos.

Audición pública

As audicións que se producen abertas ao público, e que teñen lugar durante as datas de exames.

7. Avaliación
ORDINARIA
CONTÍNUA

CRITERIOS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

Traballo de aula

O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios
sobre a resolución de cada un deles. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente para
a próxima sesión e as faltas de asistencia de ser o caso.

60%

TODAS

Audición

O alumno interpretará en público o repertorio acordado neste cuadrimestre. Deberá el mesmo afinar o
instrumento e preparalo, e tocar de memoria.

25%

TODAS

Exame

O alumno presentará os estudos acordados co profesor para este cuadrimestre.

10%

TODAS

Actividades

Valorarase tamén a participación activa en actividades que teñan que relación coa materia
organizadas polo centro como concertos, participación en cursos, conmemoracións, funcións
escénicas, etc. De non ser o caso, esta porcentaxe da nota enfrosará a de traballo de aula.

5%

TODAS

FERRAMENTAS

*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 iso ocurra, o
profesor da disciplina actuará segundo o protocolo establecido.
ALTERNATIVA

CRITERIOS

FERRAMENTAS
Exame práctico

O alumno presentará a totalidade do repertorio e técnica previamente acordado co profesor.
Interpretación dunha obra proposta polo alumno, que deberá ser tocada e cantada ao tempo.
Repentización dun fragmento proposto adecuado ao nivel

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

100%

TODAS

PONDERACIÓN

COMPETENCIAS
AVALIADAS

100%

TODAS

EXTRAORDINARIA
FERRAMENTAS
Exame práctico

CRITERIOS
O alumno presentará a totalidade do repertorio e técnica previamente acordado co profesor.
Interpretación dunha obra proposta polo alumno, que deberá ser tocada e cantada ao tempo.
Repentización dun fragmento proposto adecuado ao nivel
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.

8. Bibliografía, materiais e documentos
REFERENCIAS BÁSICAS
CALLE, José Luis. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999
CLASTRIER, Valentin. La vielle et l’univers de l’infinie roue-archet. Ed. Modal, 2006
FUSTIER, Paul. Practique de la vielle à roue. Ed. S.M.L., 2002
BITEAUD, Laurent. La vielle à roue – Doigtés et virtuosité. Ed. JM. Fuzeau,
SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da ed. 1942).
SANTALICES, Faustino. La Zanfona. Lugo, 1956
SEOANE, Antón. Faustino Santalices. Investigador, gaiteiro e zanfonista. Ed. Ir Indo, 2000
VV. AA. Actas do congreso Faustino Santalices. Ciencia da gaita, consciencia da zanfona. Ed. Difusora. Ourense, 2011. •
VV. AA. Faustino Santalices. Tradición musical galega. Ed. Xunta de Galicia. Ourense, 2010
VV. AA. Le Vielleux. Métamorphoses d’une figure d’artiste du XVII e XVIII siècle. Ed. Fage. Lyon, 2008
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Faustino Santalices. Gravacións Históricas de Zanfona. 1927-1949
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Manuel Olivié, 23
36203 Vigo
Tfno: 986471144 Fax: 986481807
cmus.vigo@edu.xunta.es
http://csmvigo.com

Departamento de IMTP

Nome do profesor/a

Rebeca Carrera Argibay

Materias que imparte
§

Gaita I-VIII

§

Pedagoxía e didáctica instrumental

§

Historia dos instrumentos da MTPG

§

Estilos interpretativos

§

Zanfona I-II

§

Optativa: introdución á música tradicional galega

§

Gaita III-VIII

§

Conxunto tradicional e folk

§

Danza e baile tradicional de Galicia

§

Técnicas de control emocional e corporal

§

Gaitas doutras tradicións locais e tipoloxías

§

Outros instrumentos

§

Agrupacións con solista

§

Percusión tradicional I-II

Xurxo Fernández Fernández

J. Manuel Fernández González
Carlos Castro Roig

