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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de BAIXO CONTINUO I-VIII 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA BAIXO CONTINUO 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO ICPRB 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

CURSOS 1.º curso 2.º curso 3.º curso 4.º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 

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

1,5 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

2 2 2 2 2 2 2 2 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ RAFAMUNOZ@CSMVIGO.COM VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Práctica da realización do baixo continuo en obras de diferentes épocas e Autores. Estudo dos distintos sistemas de cifrado e técnicas de 
acompañamento e ornamentación empegadas ao longo do periodo barroco. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Requírese estar matriculado no curso correspondente. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

Instrumento, música de cámara, orquestra. 

TRANSVERSAIS T 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

XERAIS X 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18 

ESPECÍFICAS E 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer e practicar a realización das cadencias, as progresións armónicas e os enlaces melódicos  no instrumento de continuo. 
Coñecer os diferentes sistemas de cifrado do baixo continuo. 

TODAS  

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

Practicar e aumentar prograsivamente a capacidade de lectura a vista do baixo continuo. Coñecer os diferentes recursos idiomáticos propios de cada 
instrmento para a realización do baixo continuo. 

 

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

 

Practicar a ornamentación e a improvisación na realización do baixo continuo.  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Exercicios Cadencias. A regra da oitava. Sucesións armónicas. Enlaces melódicos. Ornamentación. 16 (TODAS) 

2. Repertorio Realización do baixo continuo de: obras para unha voz ou un instrumento solista e baixo do Seicento italiano. 
Ostinatos. Madrigais. Recitativos e arias de operas e cantatas. Suites francesas. Sonatas do barroco pleno e tardío. 
Tonos humanos. Concerto e Concerto Grosso. 

16 

3. Formacións Realización do baixo continuo en grupos variados de música de cámara e na orquestra 16 

4. Fontes Estudo dos principais tratados históricos e modernos de baixo continuo para corda pulsada. Aplicación deste 

coñecemento na execución do b. continuo. 
16 

5.Plans de reforzo e recuperación No caso de que o alumno non adquirira os coñecementos imprescindibles, levaranse a cabo plans de reforzo e 
recuperación 

      

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases prácticas presenciais ou telemáticas: Introdución xeral de cada tema que constitúe a materia.. Lectura guiada de 
fontes 

Análise e comentario dos principais tratados históricos e modernos de baixo continuo para corda pulsada. práctica de 
exercicios de cadencias, regra da oitava,  sucesións armónicas,enlaces melódicos e ornamentación do baixo  

24       

24 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

continuo.Realización dun baixo continuo dun estilo relacionado co tema ou temas que se están a traballar. A realización 
se fará co alumno solo e despois co orgánico necesario ao completo de ser posible. 

Audicións cuadrimestrais presenciais ou telemáticas 2       2 

Traballo persoal e ensaio: Preparación do baixo continuo individualmente e ensaios previos á clase co solista ou solistas.       94 94 

No caso dunha actividade lectiva semi-presencial ou  totalmente telemática, nas sesións telemáticas  se traballarán 
tamén as realizacións escritas de diferntes baixos continuos  e a elaboración de traballos teóricos sobre dita disciplina 

                  

                        

                        

Total de sesións por cuadrimestre 120 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Avaliación inicial/Clases 
prácticas presenciais ou 
telmáticas e traballo persoal 

Realizarase unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así 

como as súas necesidades de atención educativa: 

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 
decisións profesionais de actuación pertinentes por parte do profesorado 

Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da 
aprendizaxe. Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desemvolvemento da súa 
capacidade crítica e autonomía. Valoraranse os ensaios previo das obras co solista ou solistas 
pertinentes, antes da clase 

TODAS 50% 

Audición pública presencial ou 
telemática 

Valorarase a escoita atenta e a interacción en tempo real co solista ou solistas. A capacidade 
artística e de comunicación e a capacidade de improvisación. A Lectura correcta do cifrado. A 
calidade do sonido (limpeza, color). O axuste rítmico. A fidelidade á partitura (matices, 
velocidades,...). A dificultade da lectura de las diferentes obras (número de alteracións na clave,  
movemento do baixo e o registro no que se move o baixo). A fidelidade ó estilo e á época da 
obra. A autonomía demostrada no estudo e os ensaios previos. A relaxación. 

TODAS 50% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Traballo persoal 

Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da 
aprendizaxe. Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desemvolvemento da súa 
capacidade crítica e autonomía. Valoraranse os ensaios previo das obras co solista ou solistas 
pertinentes, antes da clase. 

TODAS 50% 

Audición pública preencial ou 
telemática 

Valorarase a escoita atenta e a interacción en tempo real co solista ou solistas. A capacidade 
artística e de comunicación e a capacidade de improvisación. A Lectura correcta do cifrado. A 
calidade do sonido (limpeza, color). O axuste rítmico. A fidelidade á partitura (matices, 
velocidades,...). A dificultade da lectura de las diferentes obras (número de alteracións na clave,  
movemento do baixo e o registro no que se move o baixo). A fidelidade ó estilo e á época da 
obra. A autonomía demostrada no estudo e os ensaios previos. A relaxación 

TODAS 50% 

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

Audición pública presencial ou 

telemática 
Ver avaliación extraordinaria TODAS 100% 

                        

EXTRAORDINARIA 

Audición pública presencial ou 
telemática 

Proba práctica: programa integrado por repertorio para solista ou solistas e baixo continuo, 
mostrando control técnico do instrumento, coherencia no estilo interpretativo e en concordancia 

 coa forma e estética das pezas e escoita atenta ao conxunto de intérpretes. Ao longo de cada 
curso se abordará repertorio variado en canto a estilos, épocas e plantilla. Valorarase o control 
técnico, a coherencia estilística da realización do baixo continuo en concordancia coa forma e 
estética das pezas, a escoita atenta e a interacción en tempo real co solista ou solistas, a 
capacidade artística e de comunicación e a capacidade de improvisación. 

TODAS 100% 

                        

ERASMUS 

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos  realizados e a cualificación obtida no centro de 
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino 

non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados. 

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

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

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
O profesor terá a disposición do alumnado unha bibliografía actualizada dos tratados históricos e modernos sobre baixo continuo 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de CONXUNTO I-VIII 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  CONXUNTO 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO ICPRB 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

CURSOS 1.º curso 2.º curso 3.º curso 4.º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 

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

1,5 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ RAFAMUNOZ@CSMVIGO.COM VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Coñecemento e práctica do repertorio para conxunto de instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco nas súas diferentes 
formacións. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ICPRB, Notacións 

TRANSVERSAIS T1, 7, 9 

XERAIS X2, 3, 7, 11, 17 

ESPECÍFICAS I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Formar parte dunha agrupación instrumental, aprendendo a valorar a música de cámara como un aspecto fundamental da formación laudística. TODAS  

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

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

Interpretar con corrección e musicalidade as obras do programa.  

Desarrollar prograsivamente a autonomía necesaria para preparar o repertorio con ensaios previos sen a axuda do profesor.  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Traballo da unidade sonora Afinación, timbre, pulsación TODAS 

Interpretación Articulación, ritmo, agoxica, dinámica e fraseo. Corrección estilística. Ornamentación. TODAS 

Traballo de conxunto Sonoridade de conxunto, equilibrio de planos, función de cada instrumento. Xesto conxunto. Enerxía de grupo: 
xeracón e xestión da mesma. 

TODAS 

Audición Protocolo para a preparación da interpretación en público. Recursos para a correcta interpretación pública. TODAS 

Plans de reforzo ou recuperación No caso de que o alumno non adquirira os coñecementos imprescindibles levaranse a cabo plans de reforzo e 
recuperación 

TODAS 

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases de técnica de conxunto e interpretación  presenciais ou telemáticas (segundo a actividade lectiva presencial, 
semi-presencial e/ou non presencial) 

18       
18 

Concertos e audicións públicos presenciais ou telemáticas 2       2 

Traballo persoal       40 40 

No caso dunha actividade lectiva semi-presencial ou  totalmente telemática, nas sesións telemáticas  se traballarán as 
partes individuáis do repertorio de conxunto e a elaboración de traballos teóricos sobre dita disciplina 
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Total de sesións por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Avaliación inicial/ Traballo 
persoal en ensaios/clases 
presenciais ou telemáticas 

Realizarase unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así 
como as súas necesidades de atención educativa: 

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 
decisións profesionais de actuación pertinentes por parte do profesorado. 

Estudo persoal previo das obras a preparar. Traballo regular de ensaio cos compañeiros do 
conxunto. Traballo nas clases prácticas para acadar os obxectivos da programación 

TODAS 60% 

Audición pública Interpretación pública do repertorio traballado. TODAS 40% 

*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación continua. Cando isto aconteza, o 

profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

      ver  avaliación ordinaria             

                        

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

      ver avaliación extraordinaria             

                        

EXTRAORDINARIA 

Audición / exame presencial ou 
telemático 

O alumno presentará un programa acorde co nivel econtidos do curso e o interpretará en 
público. Por tratarse dunha asignatura de grupo, deberá aportar o resto dos integrantres do 
conxunto. 

TODAS 100% 

                        

ERASMUS 

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos  realizados e a cualificación obtida no centro de 
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino 
non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados. 

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes 
en materia de promoción da accesibilidade.  

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
Repertorio principal: 

Duos para Laúde Renacentista e para vihuela 

Duos para tiorba e tiorbino de Bellerofonte Castaldi 

Dúos para guitarra barroca: Sieur de La Grange, F. Corbetta, N. Diesel 

Trios para conxunto de laúdes 

Cuartetos de laúdes: G.A. Terzi e N.Vallet 

Sinfonías para guitarra barroca e baixo continuo: F. Corbetta 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de CORDA PULSADA DO RENACEMENTO E BARROCO I-VIII 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto  163/2015 , do 29 de .outubro e 171/2016, do 
24 de novembro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA   INSTRUMENTO PRINCIPAL ICPRB 8 CUADRIMESTRES 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO ICPRB 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO Música Antiga 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

CURSOS 1.º curso 2.º curso 3.º curso 4.º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 

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

1,5 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

9 9 9 9 10 10 10 12 Idiomas 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ rafamunoz@csmvigo.com Venres 10:30-11:30  

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Aprendizaxe e interpretación dun repertorio principal solista dos instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco. Intrepretación con 
criterios estéticos e estilísticos axeitados a este repertorio: a interpretación históricamente informada. O xesto escénico, técnicas de concentración 
e de relaxación. Desenvolvemento dun estilo propio e da madurez creativa. Perfeccionamento das capacidades técnica, musical e artística. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

TRANSVERSAIS T 1, 2, 3, 6, 15 

XERAIS X 1, 3, 6, 11, 21, 24 

ESPECÍFICAS  EI 1, 2, 3, 4, 5, 10 - EP 4 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Obter unha formación práctica, teórica e metodolóxica que permita o perfeccionamento das capacidades artísticas, musicais e técnicas, para abordar 
interpretación do repertorio solista dos instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco. 

TODAS  

Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o desenvolvemento dunha interpretación estética e estilíst icamente axeitada á 
práctica históricamente informada. Adquirir e aumentar progresivamente a capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao nivel 

TODAS 

Dominar a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos. Coñecer a teoría e a aplicación práctica dos diferentes 
temperamentos historicos para afinar os distintos instrumentos. 

TODAS 

 Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais, as fontes históricas e as novas tecnoloxías para solucionar cuestións 
relacionadas coa interpretación. Desenvolver os propios criterios estéticos, sensibilidade, recursos expresivos, creatividade e capacidade de 
autocrítica. 

TODAS 

Potenciar a motivación e a implicación coa obra para acadar unha interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva . Desenvolver o control 
en público das tensións físicas e mentais e a sensibilidade e imaxinación para aplicar os criterios estéticos correspondentes dentro do respecto 
ao texto. 

TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Técnica Perfeccionamento do sonido base, de toda a gama de articulacións e fraseado e do equilibrio entre ataque e 
resonancia. Afondar no estudo da dixitación e a súa problemática. Posición, control e respiración. 

TODAS 

                          O estilo e a forma Ampliación dos coñecementos sobre as estruturas musicais, fraseo, ornamentación, timbres, articulación tempo e 
agóxica e a súa adecuación aos diferentes estilos e épocas. Aplicación das regras de ornamentar de acordo coas 
esixencias das distintas épocas e estilos. Utilización dos recursos idiomáticos característicos de cada instrumento 
(figueta, campanelas, rasgueos, brisée, etc.) 

TODAS 

                          A interpretación Preparación dun programa integrado por repertorio solista que inclúa obras de estilos e autores distintos, a lo 
menos cun instrumento do Renacemento e outro do Barroco. Perfeccionamento da concentración, control da 
tensión física e da respiración nas actuaciones en público. Adestramento permanente e progresivo do xesto en 
relación co texto musical. Adestramento permanente e progresivo da comunicatividade e da potencia expresiva. 
Emprego das novas tecnoloxías para potenciar a creatividade. 

TODAS 

                            Audicións         Contidos mínimos: Interpretación -nas audiciones públicas organizadas polo departamento- dun programa 
integrado por repertorio solista, cunha duración mínima axeitada a cada curso que inclúa obras de estilos e autores 

distintos, a lo menos cun instrumento do Renacemento e outro do Barroco en cada curso 

3 
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Plans de reforzo e recuperación No caso de que o alumno non adquirira os coñecementos imprescindibles levaranse a cabo plans de reforzo e 
recuperación 

 

                 

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases prácticas presenciais ou telemáticas (segundo a actividade lectiva presencial, semi-presencial e/ou non 
presencial) 

24       
24 

Audicións cuadrimestrais presenciais ou telemáticas 5       5 

Titorías presenciais ou telemáticas 1       1 

Traballo persoal       262 262 

                        

Total de sesións por cuadrimestre 292 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo persoal 
Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da 
aprendizaxe. Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desemvolvemento da súa 
capacidade crítica e autonomí 

TODAS 50% 

Audición pública presencial ou 

telemática 

Valorarase o control técnico, a coherencia no estilo interpretativo e en concordancia coa forma e 

estética das pezas, a capacidade artística e de comunicación. 
TODAS 50% 

Avaliación inicial 

Realizarase unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así 
como as súas necesidades de atención educativa: 

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 
decisións profesionais de actuación pertinentes por parte do profesorado. 

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 isto aconteza, o 
profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Traballo persoal 
Valoraranse as capacidades adquiridas conforme á superación das distintas fases da 
aprendizaxe. Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desemvolvemento da súa 

capacidade crítica e autonomía. 
TODAS 50% 

Audición pública presencial ou 
telemática 

Faranse un mínimo de tres audiciós por curso académico. Valorarase o control técnico, a 
coherencia no estilo interpretativo e en concordancia coa forma e estética das pezas, a 
capacidade artística e de comunicación. 

 TODAS 50% 

Avaliación inicial 

Realizarase unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así 
como as súas necesidades de atención educativa: 

 a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 
decisións profesionais de actuación pertinentes por parte do profesorado. 

TODAS  

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

Audición pública presencial ou 

telemática 
ver avaliación extraordinaria TODAS 100% 

                        

EXTRAORDINARIA 

Audición pública presencial ou 
telemática 

Proba práctica: programa integrado por repertorio solista para instrumentos de corda pulsada do 
Renacemento e do Barroco, segundo o que se indica nos contidos mínimos, mostrando control 
técnico dos instrumentos e coherencia no estilo interpretativo e en concordancia coa forma e 
estética das pezas. Valorarase o control técnico, a coherencia no estilo interpretativo e en 
concordancia coa forma e estética das pezas, a capacidade artística e de comunicación, a 
autonomía no desenvolvemento e aplicación destas capacidades. 

TODAS 100% 

                        

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. 
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Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes 
en materia de promoción da accesibilidade.  

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
O profesor terá a disposición do alumnado unha lista de obras orientativas clasificadas por instrumentos e cursos. 
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Programación Docente de NOTACIÓNS I-II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA NOTACIÓNS 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO ICPRB 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

CURSOS 1.º curso 2.º curso 3.º curso 4.º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

          2 1                     Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ rafamunoz@csmvigo.com VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Coñecemento,  lectura e  transcrición  dos  diferentes  tipos  de  tablatura para  instrumentos  de  corda  pulsada  do  Renacemento  e  do  
Barroco, Órgano, Arpa e Viola da Gamba. Práctica da transcrición inversa (de notación convencional a tablatura).  Emprego de programas 

informáticos para escribir en tablatura.              

COÑECEMENTOS PREVIOS Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

Ornamentación, Lectura  a  primeira vista, Fontes históricas 

TRANSVERSAIS T 1, 3, 6, 7, 13, 15 

XERAIS X 1, 2, 3, 6, 11, 13, 19, 24, 25 

ESPECÍFICAS EI 1, 2, 4, 5 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  notación  e tablatura existentes  para os  instrumentos  de corda pulsada do Renacemento e o Barroco, Órgano, 
Arpa e Viola da gamba.. Leer  con  soltura  os  diferentes  sistemas  de  notación  renacentistas  e  barrocos.      

TODAS  

Transcribir  correctamente obras  orixinais  escritas en tablatura do  repertorio  renacentista  e  barroco  para  corda pulsada, Örgano, Arpa e Viola da 
gamba atendendo a tódolos elementos presentes nas mesmas (signos de ornamentación, proporcións, grafías propias de cada autor, etc...) 

 

Realizar a intabulación de obras escritas orixinalmente en notación convencional.  

Empregar programas informáticos para escribir en tablatura (Fronimo, Django).  

Analizar comparativa e criticamente as diversas fontes entre sí. Enfrontarse aos problemas que implica una interpretación histórica. 
Aplicar os coñecementos teóricos adquiridos en pezas do repertorio renacentista e barroco desenvolvendo a conciencia da importancia das fontes. 

 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Renacemento Estudo da notación e as tablaturas para Vihuela, Laúde renacentista, Guitarra renacentista, Órgano e Arpa. 

Transcrición a notación convencional das ditas tabalaturas. 
16 

2. Barroco Estudo da notación e as tablaturas para Tiorba, Laúde barroco, Arquilaúde, Guitarra barroca e Viola da gamba. 
Estudo do alfabeto da guitarra barroca. Transcrición a notación convencional das ditas tablaturas. 

16 

3. Fontes Estudo dos facsímiles das tablaturas para os instrumentos de corda pulsada do Renacemento e o Barroco, Órgano, 
Arpa e Viola da Gamba cotexando as similitudes e as diferenzas entre os autores que escriben para un mesmo 
instrumento. 

16 

4. Transcripción inversa e novas 
tecnoloxías 

Emprego da tablatura como sistema de escritura para notar obras ou fragmentos escritos en notación convencional 

Emprego de programas informáticos para escribir en tablatura (Fronimo, Django) 

16+16 

5. Plans de reforzo e recuperación No caso de que o alumno non adquirira os coñecementos imprescindibles levaranse a cabo plans de reforzo e 
recuperación 

16 

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases prácticas presenciais ou telemáticas 16       16 
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Exame presencial ou telemático 2       2 

Titorías presenciais ou telemáticas 2       2 

Traballo persoal       62 62 

No caso dunha actividade lectiva semi-presencial ou  totalmente telemática, nas sesións telemáticas  se traballará do 
mesmo xeito que se teña feito nas presenciáis (sesións teóricas, entrega de traballos, audicións comentadas...), 
empregando o docente os recursos dixitais necesarios para facelo posible 

                  

                        

Total de sesións por cuadrimestre 82 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito preencial ou 
telemático 

Realizarase  ao  remate  do  periodo  cuadrimestral.  O alumno contestará a preguntas teóricas 
sobre as tablaturas e a notación explicadas no cuadrimestre. O  alumno  deberá  poder  
transcribir en notación convencional tablaturas  renacentistas  ou  barrocas  similares ás 

traballadas no  respectivo cuadrimestre. Tamén fará a transcricón inversa de varios fragmentos.               

TODAS 60% 

Avaliación inicial/Traballo 
persoal 

Realizarase unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así 
como as súas necesidades de atención educativa: 

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 
decisións profesionais de actuación pertinentes por parte do profesorado. 

Valoración  das  capacidades  adquiridas  conforme  a  superación  das  distintas fases  do  

traballo  co repertorio selecionado. Calificación dos traballos ou exercicios semanais solicitados. 

TODAS 40% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito presencial ou 
telemático 

Proba escrita teórico-práctica presencial ou telemática TODAS 60% 

 Traballos persoais  Realización de traballos e exercicos escritos persoais TODAS 40% 

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

Exame escrito presencial ou 
telemático 

Proba escrita teórico-práctica TODAS 60% 

Traballos persoal Realización de traballos e exercicos escritos persoais TODAS 40% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito presencial ou 
telemático 

Proba escrita teórico-práctica presencial ou telemática TODAS 100% 

                        

ERASMUS 

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos  realizados e a cualificación obtida no centro de 
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino 

non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados. 

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes 
en materia de promoción da accesibilidade.  

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
Os  libros facsímiles  das  publicación  existentes  de  tablatura  rena 

centista  e barroca para corda pulsada, Örgano, Arpa e Viola da gamba de  autores  españois,  italianos,  franceses e alemáns.  Estudos  críticos  e  trascricións  realizadas  por  
diferentes  autores  de  diferentes  épocas  sobre  o material  orixinal.  Tratados  para  outros  instrumentos  de  autores  da  época.       
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Programación Docente de ORQUESTRA I-VIII 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA ORQUESTRA 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO ICPRB 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

CURSOS 1.º curso 2.º curso 3.º curso 4.º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 

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

1,5 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ RAFAMUNOZ@CSMVIGO.COM VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais barrocas. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a 
comprensión e resposta ás indicacións do/a director e o concertino, e a integración no conxunto e os criterios interpretativos históricamente 

informados, a través dunha aproximación aos diferentes estilos  do repertorio orquestral barroco segundo a época e a nación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Requírese estar matriculado no curso correspondente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

Baixo continuo, Conxunto 

TRANSVERSAIS 7, 9, 10, 13 

XERAIS 2, 3, 7, 8 

ESPECÍFICAS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10  

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valorar a práctica orquestral como un proceso de aprendizaxe inprescindible para a formación íntegra do intérprete.  TODAS  

Coñecer e manexar correctamente as indicacións máis comúns de dinámica, agóxica, fraseo, articulación, etc aplicándoas conforme ós diferentes 
estilos barrocos segundo o periodo e a nación. Para os instrumentos armónicos: ler con solvencia e realizar un continuo orquestal axeitado. 

 

 Adquirir a destreza instrumental necesaria para facer fronte ás esixencias do repertorio traballado   

Desenvolver adecuadamente a lectura a primeira vista co fin de permitir a montaxe fluída das obras de dificultade acorde ao curso   

Adquirir un hábito de estudo individual previo á clase que permita un aproveitamento efectivo do tempo lectivo   

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

A técnica instrumental ao servizo da 
música de conxunto  

 Afinación, empaste, precisión rítmica, control do pulso, relaxación, articulación,fraseo, dinámica, agóxica,  

repentización, as anacrusas. A ornamentación escrita e a improvisada. Lectura e realización do baixo continuo.  

TODAS 

A práctica orquestral como formación 
profesional  

Reacción e comprensión ante os diferentes xestos do director e do concertino. Análise e interpretación de obras do 
repertorio orquestral de diferentes periodos e estilos do Barroco. O concepto de estilo e a súa aplicación á 
interpretación. A autocrítica como medio indispensable para a superación. O son individual e o son orquestral 

TODAS 

O traballo en equipo Traballo gradual do repertorio instrumental. O traballo coa xeneración e a xestión das enerxías grupais. Elección e 
crítica de versións. Traballo da tímbrica e o empaste. Emprego de distintos recursos técnicos para conseguir 
distintos efectos no mesmo fragmento. Desenvolvemento da capacidade auditiva para permitir o autocontrol 
permanente da afinación dentro do conxunto. A afinación dos diferentes tipos de acorde, a súa natureza e estrutura 
e dos diferentes temperamentos históricos.. Os planos sonoros e o seu adecuado equilibrio. Os xestos básicos de 
dirección. A preparación das actuacións públicas.  

TODAS 

Os habitos de conducta propios  
da actividade orquestral  

A puntualidade. O respeto ao traballo en equipo, aos compañeiros e a o/a director/a. O silencio como marco  

imprescindible para o traballo orquestral. Regras xerais e protocolo de escena. O coidado do material. A 
curiosidade por adquirir a maior información posible. A actitude positiva, autocrítica e activa nos ensaios e  

concertos. Adquisición progresiva de seguridade persoal no exercicio da práctica orquestral e na adaptación ao  

empaste e cor do grupo.  

TODAS 

Plans de reforzo e recuperación No caso de que o alumno non adquirira os coñecementos imprescindibles levaranse a cabo plans de reforzo e 
recuperación 

TODAS 
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Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Ensaios e concertos presenciais ou telemáticos 49       49 

Traballo persoal       56 56 

No caso dunha actividade lectiva semi-presencial ou  totalmente telemática, nas sesións telemáticas  se traballarán as 
partes individuáis do repertorio de orquestra e a elaboración de traballos teóricos sobre dita disciplina 

Valorarase a posibilidade de realizar actividades de tipo teórico que poderán impartirse mediante medios telemáticos 
(videoconferencia) ou substituirse polo envío de documentos electrónicos para a relaización de traballos e titorización do 
seu seguemento  

            

      

                        

                        

                        

Total de sesións por cuadrimestre 105 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Ficha de seguemento e de  

faltas presenciais e 
telenmáticas  

Rexistro nunha ficha da efectividade do plan de estudio do/a alumno/a, do progreso e dos 
problemas que xurdan. Observación diaria da actitude, traballo e evolución do/a alumno/a. 
Rexistro das faltas de asistencia tanto presenciais como telemáticas e de puntualidade ás 
sesións.  

TODAS 40% 

Audición pública presencial ou 

telemática individual ou grupal 

Valoracíón do resultado colectivo das audicións iondividuais ou grupais e concertos públicos 
presenciais ou telemáticos realizados durante o cuadrimestre. Valoración da actitud, esforzo e 

aportacion individual de cada alumno/a.  
TODAS 60% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Ficha de seguemento e de  

faltas presenciais e 
telenmáticas  

Rexistro nunha ficha da efectividade do plan de estudio do/a alumno/a, do progreso e dos 
problemas que xurdan. Observación diaria da actitude, traballo e evolución do/a alumno/a. 
Rexistro das faltas de asistencia tanto presenciais como telemáticas e de puntualidade ás 
sesións.  

TODAS 40% 

Audición pública presencial ou 
telemática. Lectura a primeira 
vista presencial ou telemática .  

Valoracíón do resultado colectivo das audicións e concertos públicos presenciais ou telemáticos 
realizados durante o cuadrimestre. Valoración da actitud, esforzo e aportación individual de cada 
alumno/a. 

Interpretación individualmente ou seccionalmente das obras orquestrais propostas para o 
curso.Lectura a primeira vista de fragmentos orquestrais dun nivel adecuado. Para os 

instrumentos armónicos: lectura a primeira vista dun continuo orquestal axeitado.   

TODAS 60% 

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

ver avaliación extraordinaria  ver avaliación extraordinaria              

                        

EXTRAORDINARIA 

Audición pública presencial ou 
telemática. Lectura a primeira 
vista presencial ou telemática .  

Interpretación individualmente ou seccionalmente das obras orquestrais propostas para o 
curso.Lectura a primeira vista de fragmentos orquestrais dun nivel adecuado. Para os 

instrumentos armónicos: lectura a primeira vista dun continuo orquestal axeitado.  

 

TODAS 80% 

Traballo escrito 
Entrega  dun  traballo  escrito  que  versará  sobre  algunas das  obras  propostas  no  curso,  
autor,  análise ormal, harmónico e estilístico.  O  tema  concreto  deberá ser  consensuado  co/a 

director/a da  Orquestra  
TODAS 20% 

ERASMUS 

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos  realizados e a cualificación obtida no centro de 
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino 
non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados. 

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes 
en materia de promoción da accesibilidade.  

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 



 

 

  

 

 Páxina 3 de 3 Programacións Docentes 

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
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Programación Docente de PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL ICPRB 1 CUADRIMESTRE 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO MÚSICA ANTIGA 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

CURSOS 1.º curso 2.º curso 3.º curso 4.º curso 
COORDINADOR/A DA 
DISCIPLINA 

RAFAEL  MUÑOZ 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

                              3      Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

RAFAEL MUÑOZ RODRÍGUEZ RAFAMUNOZ@CSMVIGO.COM VENRES 10.30-11.30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. Estudo das estratexias e 

recursos didácticos necesarios para a docencia. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os estipulados na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

Dado o carácter práctico desta asignatura todos os coñecementos adquirirdos nas outras materias, especialmente as de carácter práctico, son de 
utilidade directa nesta materia  

TRANSVERSAIS T 1,T 2, T3, T4, T8, T15 

XERAIS X 5, X10, X19, X24,X 25, X26 

ESPECÍFICAS EP 2, EP8,EP 9 - EI 6 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer os principais métodos pedagóxicos para ICPRB para poder empregalos na práctica pedagóxica        

Impartir clases de viola a un alumno (adulto ou neno/nena) baixo a supervisión do profesor ao longo de todo cuadrimestre ou parte del  

Elaborar un pequeno método ou caderno de exercicios propio para principiantes segundo a experiencia co alumno  

Elaboración dun conxunto de recursos materiais axeitados para un curso ou ciclo do Grao Elemental ou Profesional de Música  

       

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Clases prácticas Impartición de clases a un alumno de grado elemental ou profesional baixo a supervisión do profesor 15 

Traballo sobre métodos Descrición dos métodospara laúd renacentista e barroco, guitarra barroca, tiorba, archilaúd, vihuerla. Elaboración 
dun traballo que comprenda os máis relevantes métodos para estes instrumentos dos séculos XX e XXI 

      

Método propio Elaborar clase a clase un método persoal de iniciación aos ICPRB       

                  

                  

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Os métodos de ICPRB: descripción detallada dos métodos existentes na pedagoxía e aplicación na nosa práctica: 
sistematización dos recursos contidos nos ditos métodos 

2       
2 

Traballo do alumno sobre os métodos pedagóxicos de ICPRB        60 60 

Clases prácticas tutorizadas: a técnica base nos ICPRB 5       5 

Clases prácticas tutorizadas: os recursos para traballar con nenos de entre 8 e 14 anos e adultos 4       4 

Clases prácticas tutorizadas: a planificación da clase e a secuenciación dos contidos da mesma   4       4 
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En caso de suspensión parcial ou total das clases presencias, as actividades prácticas porpias de esta materia, poderán 
substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente. 

Valorarase a posibilidade de realizar actividades de tipo teórico sobre a disciplina que poderán impartirse mediante 
medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo envío de documentos electrónicos para a relaización de 

traballos e titorización do seu seguemento  

            

      

Total de sesións por cuadrimestre 15 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Prácticas pedagóxicas 

presenciais ou telemáticas 

Asistencia as clases tutorizadas, capacidade para ensinar, flexibilidade na atención ao alumno, 

capacaidade para atopar recursos pedagóxicos, motivación… 
      80% 

Traballo teórico presencial ou 
telemático 

Búsqueda dos métodos, orixinalidade do traballo, profundidad na investigación. Os traballos que 
contengan estractos completos o parcialmente plaxiados, no se calificarán e farán media coa 
parte práctica coa calificación de 0. 

      20% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Prácticas pedagóxicas 
presenciais ou telemáticas 

a mesma que na avaliación ordinaria con evaluación continua       80% 

Traballo teórico presencial ou 
telemático 

a mesma que na avaliación ordinaria con evaluación continua       20% 

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

Memoria escrita 
O alumno/a que perda o dereito á evalución continua terá que presentar unha memoria dunha 

actividade similar á proposta nos contidos desta asignatura 
      40% 

Examen presencial ou 
telemático 

O almuno/a fará un exame cos contidos da materia e presentar o traballos descritos nos 
contidos e serán calificados segundo os mesmos criterios que na evaluación ordinaria 

      60% 

EXTRAORDINARIA 

      ver avaliación aternativa             

                        

ERASMUS 

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos  realizados e a cualificación obtida no centro de 
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Si os contidos cursados no centro de destino 
non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados. 

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 
semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

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

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
      

 

 

 

 


