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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de Conxunto I 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de 
outubro) 
1. Identificación e contextualización: 
DISCIPLINA CONXUNTO I 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO ------ 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

DA DISCIPLINA Roberto Relova Quinteiro 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE       2,5      Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Jueves 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 

Actuación musical en grupo con diferentes formacións, repertorios e instrumentos, incluído o 
instrumento principal. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de proba. Posta en común de criterios 
interpretativos. Fundamentos de xestión en pequenos grupos. Desenvolvemento de proxectos 
musicais colectivos. 
 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

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

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Produción musical I 

TRANSVERSAIS T1, T7, T9 T10 
XERAIS X2,X3,X7,X8,X13 
ESPECÍFICAS EPX5, EPX6, EPX7 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Adquirir habilidades para o traballo en equipo 

Todas 

2. Conéctate coa práctica para elaborar unha proposta musical xunto con todos os aspectos 
necesarios para a súa execución no lugar do evento. 
.  
3. Dotarse de capacidade de analise para unha lectura axeitada e actual dos entornos dun 
mercado cambiante.  

4. Coñece o proxecto cultural e a súa aplicación 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. O proxecto musical e cultural. Desenvolvemento de 
criterios musicais. 
  

Unha idea de proxecto para que serve. Deseño e 
organización dun trío musical, dúo musical, cuarteto 
musical etc.	
 
 

4 

2.- A produción técnica do proxecto. Interpretación 
musical en grupo de diferentes formacións, 
repertorios e instrumentos incluído o instrumento 
principal. 
 

Descrición Función e características Código de 
contacto e documentación. Contacto con diferentes 
factores técnicos e de produción. Reservas 
materiais. Ensaios Montaxe Desmontaxe e 
production. Fai unha carreira. Como persoas 
implicadas na produción 

3 

3.-. Posta en común de criterios interpretativos. A 
produción.  

Funcións do produtor musical. Ou o seu papel na 
industria musical. O valor do produtor musical. 

3 

4.- Comunicación e xestión pública. 
 

Descrición da comunicación Persoas implicadas. 
Tipos de comunicación interna e externa. Recursos 

3 
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e estrutura de comunicación. Identificación de 
soportes artísticos e linguaxes. ou mercadotecnia 
 

Total de sesións por cuadrimestre 16 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Exposición maxistral 9  9 
Lectura guiada de fontes 4  4 
Exposición de traballos 2  2 
Traballo persoal  35 37.5 
Pescuda de información  35 35 
Avaliación e revisión 1  1 
Titorías  1.5 1.5 

Total de horas por cuadrimestre 90 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre.  

Todas 

                    60 % 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión 
desenvolvidas durante a presentación así como o traballo 
realizado na realización e pescuda de información. A falta 
de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas 
negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre. 

Todas 

60 % 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión 
desenvolvidas durante a presentación así como o traballo 
realizado na realización e pescuda de información. A falta 
de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas 
negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

40 % 

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

Exame escrito 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre. 

Todas 
 

70 % 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades de claridade conceptual, 
síntese e desenvolvemento a través da presentación por 
escrito e posterior exposición pública dun pequeno traballo 
de investigación, no que o discente debe presentar un tema 
relacionado coa materia dun xeito orixinal, cun uso axeitado 
das fontes dispoñibles e evitando o plaxio en todo momento. 
A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da 
materia 

30 % 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre. Todas 

 

70 % 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades de claridade conceptual, 
síntese e desenvolvemento a través da presentación por 
escrito e posterior exposición pública dun pequeno traballo 
de investigación, no que o discente debe presentar un tema 
relacionado coa materia dun xeito orixinal, cun uso axeitado 

30 % 
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das fontes dispoñibles e evitando o plaxio en todo momento. 
A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da 
materia 

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 
Ley de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas (11/2009 G. 
C.).  

Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas (Decreto 112/2010 del 31 de agosto G. 
C.). Ordenanzas municipales referentes a esta ley (Administración local).  

Prevención de riesgos laborales y coordinación empresarial (Ley 31/1995 del Estado español).  

Página web del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior (secciones «Espectáculos» y «Protección Civil»).  

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (R. D. 2816/1982 
del 27 de agosto).  

Roselló Cerezuela, D. (2006). Diseño y evaluación de proyectos culturales.  
9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 

Previsión de adaptación das Programacións de acordo co 
disposto nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA 
DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O 
DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS DE RÉXIME 
ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo 
adoptarse as modalidades semipresencial ou non presencial, 
a programacións adaptarase do seguinte xeito, segundo tales 
necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do 
docente.  

II Avaliación 

- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o 
alumno/a acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro 
medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  

 



 

 

  
 

 Páxina 1 de 3 Programacións Docentes 

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de Conxunto II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de 
outubro) 
1. Identificación e contextualización: 
DISCIPLINA CONXUNTO II 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO ------ 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

DA DISCIPLINA Roberto Relova Quinteiro 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE        2,5     Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Jueves 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 

Actuación musical en grupo con diferentes formacións, repertorios e instrumentos, incluído o 
instrumento principal. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de proba. Posta en común de criterios 
interpretativos. Fundamentos de xestión en pequenos grupos. Desenvolvemento de proxectos 
musicais colectivos. 
 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

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

RELACIÓN CON 
OUTRAS 
DISCIPLINAS 

 
Produción aplicada á industria musical 
 

TRANSVERSAIS T1, T9, T7, T10 

XERAIS X2,X3,X7,X8,X13 

ESPECÍFICAS EPX5, EP62, EPX7 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Proporcionar ao alumno ferramentas para aumentar o seu éxito na programación, xestión e 
execución do concerto musical 

Todas 2. Prepare xuntos unha proposta escénica. 
3. Monta un repertorio musical nun set, proposando e executando a actuación musical en público 

6. Traballa en equipo, fai arranxos musicais e adapta o repertorio musical á proposta 
5. Propón de mellorar os futuros despois do desempeño do acto musical 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1.- Como aumentar o impacto dos espectáculos 
contratados. Conceptos básicos de xestión en 
pequenos grupos 
 

O interese do público. Tempo. Os requisitos 
técnicos. Xestión de artistas 
. 

4 

2.- Desenvolvemento de proxectos musicais 
colectivos. As organizacións culturais 
 

Función da organización cultural. As persoas 
implicadas. Afondamento do concepto de 
organización cultural. 
 

3 

3.- O orzamento e a xestión financeira. 
Desenvolvemento de hábitos e técnicas de proba 
xuntos. 
 

O papel da xestión económica. As persoas 
implicadas. Orzamento. Ingresos. Gastos. 
Contabilidade 
 

3 

4.- Xestión laboral. Desenvolvemento de proxectos 
musicais II. 

O papel da xestión laboral. As persoas implicadas. 
As características. A contratación. Dirección e 

3 
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 coordinación do persoal. Responsabilidade en 
materia tributaria. Liquidacións do IRPF. 
 

5. Informes e proposta para mellorar os espectáculos 
realizados. 
 

Propostas de análise e mellora. O informe. 
 

3 

Total de sesións por cuadrimestre 16 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Exposición maxistral 9  9 
Lectura guiada de fontes 4  4 
Exposición de traballos 2  2 
Traballo persoal  35 37.5 
Pescuda de información  35 35 
Avaliación e revisión 1  1 
Titorías  1.5 1.5 

Total de horas por cuadrimestre 90 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre.  

Todas 

60 % 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión 
desenvolvidas durante a presentación así como o traballo 
realizado na realización e pescuda de información. A falta 
de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas 
negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre. 

Todas 

60 % 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión 
desenvolvidas durante a presentación así como o traballo 
realizado na realización e pescuda de información.  A falta 
de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas 
negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

40 % 

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

Exame escrito 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre. 

Todas 
 

70 % 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades de claridade conceptual, 
síntese e desenvolvemento a través da presentación por 
escrito e posterior exposición pública dun pequeno traballo 
de investigación, no que o discente debe presentar un tema 
relacionado coa materia dun xeito orixinal, cun uso axeitado 
das fontes dispoñibles e evitando o plaxio en todo 
momento. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden 
ser penalizadas negativamente, o que pode levar ao 
fracaso da materia 

30 % 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 

Valoraranse as capacidades de síntese e de 
desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas na proba 
escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o 
cuadrimestre. 

Todas 
 

70 % 

Traballo escrito Valoraranse as capacidades de claridade conceptual, 
síntese e desenvolvemento a través da presentación por 30 % 
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escrito e posterior exposición pública dun pequeno traballo 
de investigación, no que o discente debe presentar un tema 
relacionado coa materia dun xeito orixinal, cun uso axeitado 
das fontes dispoñibles e evitando o plaxio en todo 
momento. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden 
ser penalizadas negativamente, o que pode levar ao 
fracaso da materia 

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 
Ley de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas (11/2009 G. 
C.).  

Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas (Decreto 112/2010 del 31 de agosto G. 
C.).  

Ordenanzas municipales referentes a esta ley (Administración local).  

Prevención de riesgos laborales y coordinación empresarial (Ley 31/1995 del Estado español).  

Página web del Departamento de Interior de la Generalitat de 
Catalunya:http://www20.gencat.cat/portal/site/interior (secciones «Espectáculos» y «Protección Civil»).  

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (R. D. 2816/1982 
del 27 de agosto).  

Roselló Cerezuela, D. (2006). Diseño y evaluación de proyectos culturales.  

 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 

Previsión de adaptación das Programacións de acordo co 
disposto nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA 
DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O 
DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS DE RÉXIME 
ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo 
adoptarse as modalidades semipresencial ou non presencial, 
a programacións adaptarase do seguinte xeito, segundo tales 
necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do 
docente.  

II Avaliación 

- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o 
alumno/a acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro 
medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL I 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL I 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                     2                Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 das formas xurídicas aplicables aos/as artistas e institucións culturais; modelos de contratación, 
contratos de compravenda de servizos; institucións de xestión e xestión de seguros no espectáculo musical. Dereito 
mercantil, dereito fiscal e dereito laboral. Regularización da propiedade intelectual e  dereitos de autor/a e intérprete. 
Regularización da propiedade intelectual e da imaxe pública. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS PRODUCIÓN APLICADA Á INDUSTRIA MUSICAL 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T13 

XERAIS X10, X18, X19, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Coñecer a lexislación vixente   nacional e internacional, en materias artísticas, de espectáculos e de dereitos de autor/a. 

T1, T2, T3, T8, T13, 
X27, EPX1. 

Coñecer as distintas formas xurídicas máis habituais no ámbito musical. 
Coñecer as características básicas do contrato laboral. 
Coñecer a Lei de Propiedade Intelectual.  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1.O dereito e o ordenamento xurídico 
español. Dereito público e dereito 
privado. 

Dereito público e dereito privado no ordenamento xurídico español. 2 

2.O Dereito Civil español, as 
fontes do Dereito e o Dereito 
Comunitario. 

Dereito Civil español, Dereito Comunitario. Principais fontes do dereito laboral. Xerarquía das fontes do dereito. 3 

3.A propiedade intelectual: Dereitos de 
autor. 

 A lei de propiedade intelectual. Dereitos de autor: Dereitos morais e dereitos patrimoniais. 5 

4.A personalidade xurídica: 
asociacións e fundacións  

Principais características das asociacións e fundacións. 3 

5.O contrato  O contrato laboral. Réxime especial dos artistas en espectáculos públicos.  3 
Total de sesións por cuadrimestre 16 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 16       16 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
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Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións 
plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas durante a 
presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda de información. A falta de 
orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas negativamente, o que 
pode levar ao fracaso da materia. 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación continua. Cando isto aconteza, o 
profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas durante a 
presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda de información. A falta de 
orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas negativamente, o que 
pode levar ao fracaso da materia. 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas durante a 
presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda de información. A falta de 
orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas negativamente, o que 
pode levar ao fracaso da materia. 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas durante a 
presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda de información. A falta de 
orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser penalizadas negativamente, o que 
pode levar ao fracaso da materia. 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
• AA.VV. Guía Legal y Financiera de la Música en España. Madrid: Instituto de Derecho de Autor, 2014  
• Albaladejo M., Derecho Civil I. Introducción y parte General. Barcelona: Librería Bosch, S.L., 2002  
• Díez Soto, C.M., Lecciones de Introducción al Derecho Civil. Universidad Polítécnica de Cartagena, 2008.  
• Román Hernández, J., Manual de Derecho Mercantil. Barcelona: Ediciones San José S.C.P., 2003  
• Mas, A., Cooperativas de Músicos: un nuevo modelo de gestión. Sociedad de Artistas AIE, 2013.  
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• Centro de Estudios Fiscales (CEF), Guía Fiscal 2016. Madrid: Autor, 2016.  

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou 
non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo 
adoptarse as modalidades semipresencial ou non presencial, a 
programacións adaptarase do seguinte xeito, segundo tales 
necesidades:  

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do 
docente.  
II Avaliación 

- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a 
acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL II 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                      2           Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 das formas xurídicas aplicables aos/as artistas e institucións culturais; modelos de contratación, 
contratos de compravenda de servizos; institucións de xestión e xestión de seguros no espectáculo musical. Dereito 
mercantil, dereito fiscal e dereito laboral. Regularización da propiedade intelectual e dereitos de autor/a e intérprete. 
Regularización da propiedade intelectual e da imaxe pública. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS PRODUCCIÓN APLICADA Á INDUSTRIA MUSICAL 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T13 

XERAIS X10, X18, X19, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Coñecer a lexislación vixente nacional en materia de dereito mercantil. 

T1, T2, T3, T8, T13, 
X27, EPX1 

Coñecer os distintos tipos de empresa e empresario. 
Coñecer as cooperativas de músicos en España. 
Coñecer a Lei de Marcas e patentes  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1.Dereito mercantil, dereito 
tributario y dereito laboral. 

Dereito mercantil, dereito tributario y dereito laboral: concepto, características, contido e fontes. 2 

2.Empresa e empresario. Concepto xurídico e clases de empresas e empresarios. O empresario individual ou autónomo. 3 
3. As cooperativas de músicos en 
España. 

Características das cooperativas de músicos em España. 4 

4.A propiedade industrial: 
patentes e marcas.  

Principais aspectos da lei de patentes e marcas en relación co sector cultural. 4 

5.A competencia  Concepto. Tipos de competencia. 2 
Total de sesións por cuadrimestre 15 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 15       15 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal. Traballos individuais. Realización e exposición de traballos dentro do prazo 
establecido. As actividades de aula entregadas despois do prazo poden resultar nunha nota inferior 
na avaliación final	

      17 17 
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Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

50% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

30% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas e asistencia a clase  20% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e 
pescuda de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden 
ser penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas e asistencia a clase  20% 

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

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
• AA.VV. Guía Legal y Financiera de la Música en España. Madrid: Instituto de Derecho de Autor, 2014  
• Albaladejo M., Derecho Civil I. Introducción y parte General. Barcelona: Librería Bosch, S.L., 2002  
• Díez Soto, C.M., Lecciones de Introducción al Derecho Civil. Universidad Polítécnica de Cartagena, 2008.  
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• Román Hernández, J., Manual de Derecho Mercantil. Barcelona: Ediciones San José S.C.P., 2003  
• Mas, A., Cooperativas de Músicos: un nuevo modelo de gestión. Sociedad de Artistas AIE, 2013.  
• Centro de Estudios Fiscales (CEF), Guía Fiscal 2016. Madrid: Autor, 2016.  

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do 
seguinte xeito, segundo tales necesidades:  

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse 
polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 

-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase 

a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL III 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL III 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                               2      Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel  raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 das formas xurídicas aplicables aos/as artistas e institucións culturais; modelos de contratación, 
contratos de compravenda de servizos; institucións de xestión e xestión de seguros no espectáculo musical. Dereito 
mercantil, dereito fiscal e dereito laboral. Regularización da propiedade intelectual e  dereitos de autor/a e intérprete. 
Regularización da propiedade intelectual e da imaxe pública. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS PRODUCCIÓN APLICADA Á INDUSTRIA MUSICAL 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T13 

XERAIS X10, X18, X19, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Coñecer a lexislación vixente   nacional e internacional, en materias artísticas, de espectáculos e de dereitos de autor/a. 

T1, T2, T3, T8, T13, 
X27, EPX1. 

Coñecer as distintas formas xurídicas máis habituais no ámbito musical. 
Coñecer as características básicas do contrato laboral. 
Coñecer a Lei de Propiedade Intelectual.  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Lexislación estatal 
sobre espectáculos 
públicos. Formas 
xurídicas aplicables a 
artistas e institucións 
culturais 

Leis estatais sobre espectáculos públicos. Modelos de contratación, contratos de venda, 
institucións de xestión e xestión de seguros no espectáculo musical. 
.  

6 

2. A regularización da 
propiedade intelectual 
e dos dereitos de autor 
e intérprete.  

Tipos de dereitos de autor. Institutos Nacionais das Artes Escénicas e da Música. Centros 
estatais de creación artística nas artes escénicas. Centros estatais de creación artística en 
música. Centros estatais de documentación, formación e investigación nas artes escénicas 
 

5 

3. Regulación da 
propiedade intelectual 
e da imaxe pública. 

Leis estatais de artes escénicas e espectáculos públicos por comunidades autónomas. 
Lexislación autonómica e estatal sobre espectáculos públicos para persoas con 
discapacidade. Premios nacionais de artes escénicas e música. 

5 

Total de sesións por cuadrimestre 

16 
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5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 16       16 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos 
tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia. 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre.  

Todas 

80% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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. 
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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 
• AA.VV. Guía Legal y Financiera de la Música en España. Madrid: Instituto de Derecho de Autor, 2014  
• Albaladejo M., Derecho Civil I. Introducción y parte General. Barcelona: Librería Bosch, S.L., 2002  
• Díez Soto, C.M., Lecciones de Introducción al Derecho Civil. Universidad Polítécnica de Cartagena, 2008.  
• Román Hernández, J., Manual de Derecho Mercantil. Barcelona: Ediciones San José S.C.P., 2003  
• Mas, A., Cooperativas de Músicos: un nuevo modelo de gestión. Sociedad de Artistas AIE, 2013.  
• Centro de Estudios Fiscales (CEF), Guía Fiscal 2016. Madrid: Autor, 2016.  
• Pradier Sebastián. A. (2020). Código de las artes escénicas y de la música. Ministerio de cultura y deporte 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do 
seguinte xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 

- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase 
a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL IV 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA DEREITO APLICADO E PROPIEDADE INTELECTUAL IV 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                                    2 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 das formas xurídicas aplicables aos/as artistas e institucións culturais; modelos de contratación, 
contratos de compravenda de servizos; institucións de xestión e xestión de seguros no espectáculo musical. Dereito 
mercantil, dereito fiscal e dereito laboral. Regularización da propiedade intelectual e  dereitos de autor/a e intérprete. 
Regularización da propiedade intelectual e da imaxe pública. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS PRODUCCIÓN APLICADA Á INDUSTRIA MUSICAL 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T13 

XERAIS X10, X18, X19, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Coñecer a lexislación vixente   nacional e internacional, en materias artísticas, de espectáculos e de dereitos de autor/a. 

T1, T2, T3, T8, T13, 
X27, EPX1. 

Coñecer as distintas formas xurídicas máis habituais no ámbito musical. 
Coñecer as características básicas do contrato laboral. 
Coñecer a Lei de Propiedade Intelectual.  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Dereito comercial das artes 
escénicas.  

Dereito público e dereito privado non ordenanza xurídica española. 
 

6 

2. Dereito tributario nos 
espectáculos públicos. 

 

I. Asuntos fiscais (imposto sobre o valor engadido, imposto xeral, réxime fiscal das entidades 
sen ánimo de lucro e incentivos fiscais ao mecenado, finanzas locais, imposto sobre a renda 
das persoas físicas e modificación parcial das leis do Imposto sobre sociedades, Imposto 
sobre a renda de non residentes e Imposto sobre patrimonio, Imposto sobre sociedades, 
procedemento para a obtención 
certificado do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música) 

5 

3. Dereito do traballo para 
músicos e intérpretes. 

  

 II. Asuntos laborais (Ordenanza laboral para a actividade dos profesionais da música, que 
regula a relación laboral especial dos artistas en actuacións públicas, réximes especiais da 
seguridade social dos traballadores do ferrocarril, futbolistas, representantes comerciais, 
toureiros e Artistas no réxime xeral, así como a integración do réxime de escritores de libros 
no réxime especial de traballadores autónomos ou autónomos, protección por desemprego 
futbolistas profesionais, representantes de empresas, artistas e toureiros, integrados no 
Réxime Xeral da Seguridade Social, integración de varios Réximes Especiais en termos de 
campo de aplicación, rexistro de empresas, afiliación, rexistro e cancelación, contribución e 
cobro, Réximes especiais 
da Seguridade Social dos traballadores do ferrocarril, futbolistas, representantes comerciais, 
toureiros e artistas no réxime xeral, así como a dos escritores de libros no réxime especial de 
traballadores autónomos ou autónomos, persoal laboral da Administración xeral do Estado, 
Lei do Estatuto dos Traballadores. 

5 
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4. Taxas e prezos públicos  

 

Taxas e prezos públicos. Modificación do réxime xurídico dos tributos estatais e locais e 
Reorganización dos beneficios patrimoniais de carácter público. taxas por servizos ou 
actividades suxeitas á taxa por uso de espazos en museos e outras institucións culturais do 
Ministerio 
de Educación e Cultura. Protección das familias numerosas. Lei reguladora das facendas 
locais. Orzamentos Xerais do Estado para 2016 

 

Total de sesións por cuadrimestre 16 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 16       16 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos 
tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 
Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal 
Por medio do rendemento diario nas aulas. 
 

20% 

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

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito 
Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 
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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 
• AA.VV. Guía Legal y Financiera de la Música en España. Madrid: Instituto de Derecho de Autor, 2014  
• Albaladejo M., Derecho Civil I. Introducción y parte General. Barcelona: Librería Bosch, S.L., 2002  
• Díez Soto, C.M., Lecciones de Introducción al Derecho Civil. Universidad Polítécnica de Cartagena, 2008.  
• Román Hernández, J., Manual de Derecho Mercantil. Barcelona: Ediciones San José S.C.P., 2003  
• Mas, A., Cooperativas de Músicos: un nuevo modelo de gestión. Sociedad de Artistas AIE, 2013.  
• Centro de Estudios Fiscales (CEF), Guía Fiscal 2016. Madrid: Autor, 2016.  
• Pradier Sebastián. A. (2020). Código de las artes escénicas y de la música. Ministerio de cultura y deporte.  

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do 
seguinte xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 

- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase 
a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de prácticas de xestión   

Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 
de outubro) 
1. Identificación e contextualización: 
DISCIPLINA prácticas de xestión. 

 ESPECIALIDADE 
Produción e xestión musical 

ITINERARIO ------ 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO Produción e xestión musical XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

DA DISCIPLINA Roberto Relova Quinteiro 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE           5 5 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Jueves 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 

Prácticas en eventos ou empresas profesionais de diversos traballos de xestión musical ou artística 
aplicando as habilidades adquiridas durante os estudos da especialidade en traballos 
interdisciplinares tanto colectivos como individuais.	
 
Busca da unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a práctica diaria na xestión de 
empresas e organizacións que desenvolvan o seu traballo no sector cultural e musical. 
Coñecemento máis profundo da xestión empresarial.  

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

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Fuentes 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T17 

XERAIS X12, X14, X16, X17, X18, X24, X25, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX2, EPX3, EPX4, EPX5, EPX6, EPX7, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Demostrar a capacidade para organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora, 
resolvendo problemas e tomando decisións. 
 

Todo 

2. Demostrar a capacidade de recoller, analizar e sintetizar información significativa e xestionala 
de xeito adecuado. 
 
3. Demostrar capacidade no uso e aplicación crítica ao traballo individual e en equipo das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
4. Demostrar a aplicación de principios éticos no desenvolvemento profesional. 
 
5. Demostrar a capacidade para integrar, dirixir e xestionar equipos de 
traballo multidisciplinar e en contextos culturais diversos. 
 
6. Demostrar a capacidade para traballar de forma autónoma, valorando a iniciativa e o espírito 
emprendedor. 
 
7. Demostrar calidade e excelencia na actividade profesional. 
 
8. Demostrar o dominio da lexislación nacional e internacional vixente en 
asuntos artísticos, de entretemento e dereitos de autor. 

 

9. Demostrar coñecemento de economía, xestión, contabilidade, estratexias de mercado e 
recursos humanos. 
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10. Coñecemento das características estruturais dos espazos culturais, con especial atención á 
acústica das salas e á loxística de grupos musicais de diferentes formatos. 

 

11. Dominar redes informáticas musicais, ofimáticas e de comunicación.  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Realización de prácticas de xestión externa nunha das 
organizacións e institucións coas que o centro ten un 
convenio de colaboración para este fin.  
 
Prácticas en eventos ou empresas profesionais de 
diversos traballos de xestión musical ou artística 
aplicando as habilidades adquiridas durante os 
estudos da especialidade en traballos 
interdisciplinares tanto colectivos como individuais 

A realización destas prácticas externas de xestión empresarial inclúe: 
 
-Planificación e xestión de proxectos relacionados coa música e as artes 
escénicas, en calquera das súas posibles fases como creación, produción, 
gravación, exposición pública ou distribución, entre outros. Se realizarán 
actividades de economía de empresas, contabilidade, estratexias de 
mercado, contratación e recursos humanos, difusión de eventos musicais y 
dominio da informática musical, a ofimáticas e redes e comunicación, estudo 
das características estructurais dos espazos culturais, con especial atención 
á acústica das salas e á loxística de grupos musicais de diferentes formatos. 
Así mesmo, as actividades estarán estreitamente relacionadas coas accións 
de xestión musical previas e posteriores ao evento. 
 
 
-Traballo en equipo en diferentes campos de acción, como a economía, a 
comunicación, a organización humana e os recursos materiais, a xestión 
loxística e a planificación estratéxica.  
 
 
-Realización da memoria das prácticas externas de xestión empresarial por 
parte dos estudantes. A extensión de memoria será dun mínimo de 20 
páxinas e un máximo de 25. Fonte Arial 12.Espazamento entre liñas 1.5 

Total de sesións por cuadrimestre 

 
 
 
 
 
 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

A metodoloxía está enfocada a unificar a teoría coa práctica, para 
que os futuros xestores coñezan os fundamentos na práctica de 
xestión e saiban utilizar esas estratexias para obter unha maior 
eficiencia na súa especialidade.  

9  
9 

Busca da unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a 
práctica diaria na xestión de empresas e organizacións que 
desenvolvan o seu traballo no sector cultural e musical. 

4  
4 

Conocimiento más profundo de la gestión de empresas y de la 
posible casuística que pueden surgir en la práctica.  

2  2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 

AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Prácticas externas de xestión 
musical. 

Realización de prácticas de xestión empresarial 
externa. Para a superación das prácticas de xestión 
empresarial será necesario realizar prácticas de 
xestión propia na compañía musical. 
 

 
Todas 

40 % 

Exposición en clase 

Participación activa na aula e traballo diario: atención, 
formulación de problemas relacionados coa 
impartición das clases, exposición de ideas que 
contribúen a resolvelas ... etc. 
 

10% 

Traballo escrito 

Realización e presentación puntual do informe final de 
prácticas externas por parte dos alumnos 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 

50 % 
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*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 externas de xestión 
musical. 

Realización de prácticas de xestión empresarial 
externa 
 

Todas 

40 % 

Exposición en clase  

Participación activa na aula e traballo diario: atención, 
formulación de problemas relacionados coa 
impartición das clases, exposición de ideas que 
contribúen a resolvelas ... etc. 
 

10 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación puntual do informe final de 
prácticas externas por parte dos alumnos 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 

50 % 

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

Realización de prácticas 
externas de xestión musical 

Realización de prácticas de xestión empresarial 
externa 
 

Todas 
 

50 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación puntual do informe final de 
prácticas externas por parte dos alumnos. Realización 
de traballos e / ou actividades en prácticas de xestión 
de empresas externas (Informe de prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 

50 % 

EXTRAORDINARIA 

Realización de prácticas 
externas de xestión musical 

Realización de prácticas de xestión empresarial 
externa 
 

Todas 
 

50 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación puntual do informe final de 
prácticas externas por parte dos alumnos. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 
 

50 % 

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 
DECRETO 171/2016, de 24 de noviembre, por el que se establece el Plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de 
Música, en las especialidades de Dirección y Producción y Gestión, y se amplían los anexos del plan de estudios correspondiente a 
la especialidad de Interpretación, establecidos en el Decreto 163/2015, de 29 de octubre, mediante la incorporación de nuevos 
itinerarios.  
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9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as 
modalidades semipresencial ou non presencial, a programacións 
adaptarase do seguinte xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do 
docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a 

acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a 
distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de prácticas de produción escénica I y II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 
de outubro) 
1. Identificación e contextualización:  
DISCIPLINA prácticas de produción escénica I  

 ESPECIALIDADE 
Produción e xestión musical 

ITINERARIO ------ 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO Produción e xestión musical XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

DA DISCIPLINA Roberto Relova Quinteiro 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE         5 5   Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Jueves 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 

Prácticas en eventos o empresas profesionales de diversos trabajos de promoción aplicando las 
competencias adquiridas durante los estudios de la especialidad y trabajos interdisciplinarios tanto 
colectivos como individuales. 
Busca da unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a práctica diaria na xestión de 
empresas e organizacións que desenvolvan o seu traballo no sector cultural e musical. 
Coñecemento máis profundo da xestión empresarial, produción musical e posibles casuísticas que 
poidan xurdir na práctica. 

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

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Fuentes 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T13, T17 
XERAIS X12, X14, X16, X17, X18, X24, X25, X27 
ESPECÍFICAS EPX1, EPX2, EPX3, EPX4, EPX5, EPX6, EPX7, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Adquirir coñecementos respecto das estruturas, procesos e actores que interveñen na 
produción musical. 

Todo 

2. Adquirir coñecementos respecto do marco legal que regula a actividade de produción musical.  
3. Dotarse de capacidade de analise para unha lectura axeitada e actual dos entornos dun 
mercado cambiante.  
4. Coñecer diferentes medidas de marketing cultural, tendo en conta as estratexias de 
promoción dos produtos da industria musical. 
5. Coñecer criterios de programación cultural. 
6. Crear un produto musical e estudar estratexias de promoción.  
7. Valorar a importancia das redes sociais como elemento da produción musical.  
8. Demostrar a capacidade para organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora, 
resolvendo problemas e tomando decisións. 
9. Demostrar a capacidade de recoller, analizar e sintetizar información significativa e xestionala 
de xeito adecuado. 
 
10. Demostrar capacidade no uso e aplicación crítica ao traballo individual e en equipo das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
11. Demostrar a aplicación de principios éticos no desenvolvemento profesional. 
 
12. Demostrar a capacidade para integrar, dirixir e xestionar equipos de 
traballo multidisciplinar e en contextos culturais diversos. 
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13. Demostrar a capacidade para traballar de forma autónoma, valorando a iniciativa e o 
espírito emprendedor. 
 
14. Demostrar calidade e excelencia na actividade profesional. 
 
15. Demostrar o dominio da lexislación nacional e internacional vixente en 
asuntos artísticos, de entretemento e dereitos de autor. 
 
9. Demostrar coñecemento de economía, xestión, contabilidade, estratexias de mercado e recursos humanos. 
 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 
1.- Realización de prácticas externas 
Empresas de produción de música e escénicas 
nunha das organizacións e institucións coas que o 
centro subscribiu un convenio de colaboración para 
este propósito. 
2. Prácticas en eventos o empresas profesionales 
de diversos trabajos de promoción aplicando las 
competencias adquiridas durante los estudios de la 
especialidad y trabajos interdisciplinarios tanto 

colectivos como individuales.	

A realización de tales prácticas externas inclúe: 
Traballo colaborativo na realización e produción de concertos e espectáculos 
escénicos. 
Traballo en equipo nas diferentes etapas da organización de concertos e 
espectáculos: preproducción, produción e posprodución. 
 
 Realización da memoria de prácticas externas de xestión empresarial por 
parte dos estudantes 

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

A metodoloxía está enfocada a unificar a teoría coa práctica, para 
que os futuros xestores coñezan os fundamentos na práctica de 
xestión e saiban utilizar esas estratexias para obter unha maior 
eficiencia na súa especialidade.  

9  
9 

Busca da unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a 
práctica diaria na xestión de empresas e organizacións que 
desenvolvan o seu traballo no sector cultural e musical. 

4  
4 

Conocimiento más profundo de la gestión de empresas y de la 
posible casuística que pueden surgir en la práctica.  

2  2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Prácticas externas de 
produción escénica 

Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito. 

 
Todas 

40 % 

Exposición en clase 

Participación activa na aula e traballo diario: atención, 
presentación de problemas relacionados coa 
impartición das clases, presentación de ideas que 
contribúen á resolución das mesmas ... etc. 

10% 

Traballo escrito 

Realización e presentación no prazo do informe final 
de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 
A extensión de memoria será dun mínimo de 20 
páxinas e un máximo de 25. Fonte Arial 12. 
Espazamento entre liñas 1.5 
 

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-) 

Prácticas externas de 
produción escénica 

 
Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito 

Todas 40 % 
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Exposición en clase  

Participación activa na aula e traballo diario: atención, 
presentación de problemas relacionados coa 
impartición das clases, presentación de ideas que 
contribúen á resolución das mesmas ... etc 

10 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación no prazo do informe final 
de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 
 

50 % 

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

Realización de prácticas 
externas de produción 
escénica 

Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito. 
 

Todas 
 

50 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación no prazo do informe final 
de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 

50 % 

EXTRAORDINARIA 

Realización de prácticas 
externas de produción 
escénica 

Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito  
 

Todas 
 

50 % 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades de claridade conceptual, 
síntese e desenvolvemento a través da presentación 
por escrito e posterior exposición pública do informe 
final de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 
 

50 % 

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 
DECRETO 171/2016, de 24 de noviembre, por el que se establece el Plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de 
Música, en las especialidades de Dirección y Producción y Gestión, y se amplían los anexos del plan de estudios correspondiente 
a la especialidad de Interpretación, establecidos en el Decreto 163/2015, de 29 de octubre, mediante la incorporación de nuevos 
itinerarios.  
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9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 

Previsión de adaptación das Programacións de acordo co 
disposto nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA 
DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O 
DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS DE RÉXIME 
ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo 
adoptarse as modalidades semipresencial ou non presencial, 
a programacións adaptarase do seguinte xeito, segundo tales 
necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do 
docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o 

alumno/a acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro 
medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  

 



 

 

  
 

 Páxina 1 de 4 Programacións Docentes 

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de prácticas de produción escénica II  

Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 
de outubro) 
1. Identificación e contextualización:  
DISCIPLINA prácticas de produción escénica II 

 ESPECIALIDADE 
Produción e xestión musical 

ITINERARIO ------ 

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO Produción e xestión musical XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

DA DISCIPLINA Roberto Relova Quinteiro 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE           5 5 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Jueves 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 

Prácticas en eventos o empresas profesionales de diversos trabajos de promoción aplicando las 
competencias adquiridas durante los estudios de la especialidad y trabajos interdisciplinarios tanto 
colectivos como individuales. 
Busca da unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a práctica diaria na xestión de 
empresas e organizacións que desenvolvan o seu traballo no sector cultural e musical. 
Coñecemento máis profundo da xestión empresarial, produción musical e posibles casuísticas que 
poidan xurdir na práctica. 

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

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Fuentes 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T5, T8, T13, T13, T17 

XERAIS X12, X14, X16, X17, X18, X24, X25, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX2, EPX3, EPX4, EPX5, EPX6, EPX7, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1. Adquirir coñecementos respecto das estruturas, procesos e actores que interveñen na 
produción musical. 

Todo 

2. Adquirir coñecementos respecto do marco legal que regula a actividade de produción musical.  
3. Dotarse de capacidade de analise para unha lectura axeitada e actual dos entornos dun 
mercado cambiante.  
4. Coñecer diferentes medidas de marketing cultural, tendo en conta as estratexias de 
promoción dos produtos da industria musical. 
5. Coñecer criterios de programación cultural. 
6. Crear un produto musical e estudar estratexias de promoción.  
7. Valorar a importancia das redes sociais como elemento da produción musical.  
8. Demostrar a capacidade para organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora, 
resolvendo problemas e tomando decisións. 
9. Demostrar a capacidade de recoller, analizar e sintetizar información significativa e xestionala 
de xeito adecuado. 
 
10. Demostrar capacidade no uso e aplicación crítica ao traballo individual e en equipo das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
11. Demostrar a aplicación de principios éticos no desenvolvemento profesional. 
 
12. Demostrar a capacidade para integrar, dirixir e xestionar equipos de 
traballo multidisciplinar e en contextos culturais diversos. 
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13. Demostrar a capacidade para traballar de forma autónoma, valorando a iniciativa e o 
espírito emprendedor. 
 
14. Demostrar calidade e excelencia na actividade profesional. 
 
15. Demostrar o dominio da lexislación nacional e internacional vixente en 
asuntos artísticos, de entretemento e dereitos de autor. 
 
9. Demostrar coñecemento de economía, xestión, contabilidade, estratexias de mercado e recursos humanos. 
 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 
1.- Realización de prácticas externas 
Empresas de produción de música e escénicas 
nunha das organizacións e institucións coas que o 
centro subscribiu un convenio de colaboración para 
este propósito. 
 
2. Prácticas en eventos o empresas profesionales 
de diversos trabajos de promoción aplicando las 
competencias adquiridas durante los estudios de la 
especialidad y trabajos interdisciplinarios tanto 
colectivos como individuales.	

A realización de tales prácticas externas inclúe: 
 
 

• Dirixir e levar a cabo unha produción musical. Traballo na 
realización e produción de concertos e espectáculos escénicos:  

Traballo en equipo nas diferentes etapas da produción de concertos e 
espectáculos: Capacidades de Organización e planificación nun produción 
escénica. 
Recoller información significativa da produción, análize, sintetizao e xestiona 
adecuadamente. 
Resolver problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do 
traballo realizado nunha produción musical. 
organizar adecuadamente o persoal contratado na produción mostrando 
capacidade e liderado. 
Realizar autocrítica cara á actuación profesional da figura do produtor de 
escena. 
Empregar habilidades de comunicación e crítica construtiva no traballo en 
equipo. 
Razoar e desenvolve ideas e argumentos de xeito crítico. 
Mostrar habilidades de liderado na produción musical. 
Dirixir e xestionar grupos de traballadores e profesionais da produción 
musical. 
Desenvolver unha ética profesional baseada na apreciación estética, 
ambiental e diversidade e sensibilidade na práctica laboral. 
Xestión e desenvolvemento de informes de produción. 
Busca a excelencia e a calidade na túa actividade profesional. 
Control do custo económico de produción, xestión da comunicación durante 
o evento musical, capacidade de organización do persoal implicado na 
produción e xestión axeitada dos recursos materiais, xestión loxística e 
planificación estratéxica. 
Realización da memoria de prácticas externas de produción escénica por 
parte dos estudantes. A extensión de memoria será dun mínimo de 20 
páxinas e un máximo de 25. Fonte Arial 12.Espazamento entre liñas 1.5 
 

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

A metodoloxía está enfocada a unificar a teoría coa práctica, para 
que os futuros xestores coñezan os fundamentos na práctica de 
xestión e saiban utilizar esas estratexias para obter unha maior 
eficiencia na súa especialidade.  

9  
9 

Busca da unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a 
práctica diaria na xestión de empresas e organizacións que 
desenvolvan o seu traballo no sector cultural e musical. 

4  
4 

Conocimiento más profundo de la gestión de empresas y de la 
posible casuística que pueden surgir en la práctica.  

2  2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Prácticas externas de 
produción escénica 

Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito. 

 
Todas 

40 % 

Exposición en clase Participación activa na aula e traballo diario: atención, 
presentación de problemas relacionados coa 10% 
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impartición das clases, presentación de ideas que 
contribúen á resolución das mesmas ... etc. 

Traballo escrito 

Realización e presentación no prazo do informe final 
de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 

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-) 

Prácticas externas de 
produción escénica 

 
Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito 

Todas 

40 % 

Exposición en clase  

Participación activa na aula e traballo diario: atención, 
presentación de problemas relacionados coa 
impartición das clases, presentación de ideas que 
contribúen á resolución das mesmas ... etc 

10 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación no prazo do informe final 
de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 
 

50 % 

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

Realización de prácticas 
externas de produción 
escénica 

Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito. 
 

Todas 
 

50 % 

Traballo escrito 

Realización e presentación no prazo do informe final 
de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 

50 % 

EXTRAORDINARIA 

Realización de prácticas 
externas de produción 
escénica 

Realización de prácticas externas de produción 
musical e escénica nunha das organizacións e 
institucións coas que o centro ten concluído un 
convenio de colaboración para este propósito  
 

Todas 
 

50 % 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades de claridade conceptual, 
síntese e desenvolvemento a través da presentación 
por escrito e posterior exposición pública do informe 
final de prácticas externas por parte dos estudantes. 
Realización de traballos e / ou actividades en prácticas 
de xestión de empresas externas (Informe de 
prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos 
por devandito alumno clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas 
dadas serán cualificados negativamente. 
 

50 % 

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. 
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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 
DECRETO 171/2016, de 24 de noviembre, por el que se establece el Plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de 
Música, en las especialidades de Dirección y Producción y Gestión, y se amplían los anexos del plan de estudios correspondiente 
a la especialidad de Interpretación, establecidos en el Decreto 163/2015, de 29 de octubre, mediante la incorporación de nuevos 
itinerarios.  

 

 

 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 

Previsión de adaptación das Programacións de acordo co 
disposto nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA 
DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O 
DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS DE RÉXIME 
ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo 
adoptarse as modalidades semipresencial ou non presencial, 
a programacións adaptarase do seguinte xeito, segundo tales 
necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do 
docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o 

alumno/a acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro 
medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de PATRIMONIO MUSICAL 

Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo 
Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA PATRIMONIO MUSICAL 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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 
Afondamento no estudo do patrimonio musical, especialmente o español e enmarcalo na música occidental, co 
obxectivo da súa revalorización e / ou recuperación. Punto de partida e referencia na actividade musical, de 
investigación, xestión, interpretación e docencia. Metodoloxía de catalogación e conservación do patrimonio musical. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS PRODUCCIÓN APLICADA Á INDUSTRIA MUSICAL 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T13 

XERAIS X10, X18, X19, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Afondar no estudo do patrimonio musical da música occidental 
 

T1, T2, T3, T8, T13, 
X27, EPX1. 

Investigar, xestionar e interpretar o ensino do patrimonio musical español. 
 
Coñecer as formas de catalogar e conservar o patrimonio musical 
 
 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 
1. Profundización no estudo do 
patrimonio da música occidental, 
especialmente a española e na 
importancia da súa conservación, 
recuperación e revalorización. 

 
Introdución ao patrimonio musical. Bibliotecas, arquivos, museos, coleccións e órganos 
patrimoniais. O papel da Universidade. Políticas xeoculturais. Recuperación e difusión. 
 

2 

2. Investigación, xestión, 
interpretación e ensino do 
patrimonio musical español. 

A música como patrimonio. Patrimonio inmaterial. 
 

3 

3. Formas de catalogación e 
conservación do patrimonio 
musical 

Os autores. Formas de catalogación. 
 

5 

Total de sesións por cuadrimestre 

16 
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5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 16       16 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. Realización de traballos e / ou actividades en prácticas de 
xestión de empresas externas (Informe de prácticas): 20% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos por devandito alumno 
clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas dadas serán cualificados 
negativamente. 
 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. Realización de traballos e / ou actividades en prácticas de 
xestión de empresas externas (Informe de prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos por devandito alumno 
clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas dadas serán cualificados 
negativamente. 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. Realización de traballos e / ou actividades en prácticas de 
xestión de empresas externas (Informe de prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos por devandito alumno 
clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas dadas serán cualificados 
negativamente. 
 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. Todas 

80% 

Exposición en clase Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 20% 
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de información. Realización de traballos e / ou actividades en prácticas de 
xestión de empresas externas (Informe de prácticas): 50% 
-Aqueles traballos literalmente copiados ou non feitos por devandito alumno 
clasificaranse como "0". 
-Aqueles traballos que non se axusten ás pautas dadas serán cualificados 
negativamente. 
 

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 
Alvarez, Gómez, Gonzalez, Gutierrez y Marcos. La gestión del patrimonio musical. Situación actual y perspectivas de futuro (2014, Madrid). 
Recuperado de http://www.sibetrans.com/public/docs/actas-la-gestion-del-patrimonio-musical.pdf 

ALÉN, María Pilar. “Panorama y reflexiones sobre un cuarto de siglo de historiografía y actividades musicales en Galicia (ca. 1972-1997)”. 
En: AEDOM. Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical, vol. 4, nº 2 (jul - dic. 1997) pp. 5-69. ISSN 1134-3117. 

CACHEIRO, María Josefa. Catálogo de fuentes musicales españolas de Música en Compostela. Santiago de Compostela: Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 1998. 249 p.; 24 cm. ISBN 84-8121-699-2. 

GARBAYO MONTABES, Francisco Javier. “Historiografía musical de las catedrales gallegas: más de un siglo de aportaciones y alguna acotación 
de futuro”. En: SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, nº 22 (2010) pp. 103-129. ISSN 1137-9669. 

GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel y GONZÁLEZ PAZ, J. “Órganos en la provincia de Orense”. Ponencia en: COLÓQUIO GALAICO-MINHOTO 
(3º. 1984. Viana do Castelo) Actas do III Colóquio Galaico-Minhoto. Congreso celebrado en Viana do Castelo (Portugal), 27-29 de septiembre de 
1985. [Viana do Castelo]: Câmara Municipal de Viana do Castelo, 1994, pp. 681-700. ISBN 972-588-058-7. 

Iglesias y Lozano (2008). La música del siglo XIX. Una herramienta para su descripción bibliográfica. Recuperado de 
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/en/Servicios/NormasEstandares/ManualDeCatalogacionDePartituras/Docs/manualpartiturasXIX.pdf 

Inaem. Mapa del patrimonio musical en España. Centro de documentación de música y danza. Bibliografías por comunidades autónomas. 
Ministerio de educación cultura y deporte. Recuperado de http://cdmyd.mcu.es/mapatrimoniomusical/bibliografia-general.html 

YLC Collazo  (2019). Patrimonio musical, un acercamiento. Revista AV Notas, No7 ISSN: 2529-8577 Mayo, 2019  

 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non 
presencialidades: 

Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal 
seguimento da actividade lectiva presencial, debendo 
adoptarse as modalidades semipresencial ou non presencial, 
a programacións adaptarase do seguinte xeito, segundo tales 
necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou 
substituirse polo envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 

- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a 
acreditase a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por 
ferramentas telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de CONTABILIDADE E XESTIÓN PRESUPOSTARIA I 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA CONTABILIDADE E XESTIÓN PRESUPOSTARIA I 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                     2            Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo ao 
establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
O plan contable. Aplicación da contabilidade analítica, discriminación dos instrumentos de financiación e ordenación de 
balances e contas, resultados, xestión de plans de tesourería, cálculo de desviacións, compatibilidade analítica e 
instrumentos de financiación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 
RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS       

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T9, T16, T17 

XERAIS X10, X16, X18, X24, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Coñecer o PXC do 2007, os principios contables e as normas de valoración. T1, T2, T3, T8, T9, 

T16, T17, X18, X27, 
EPX8 

Coñecer os estados financeiros obrigatorios. 
Saber diferenciar a estructura económica e financeira dunha empresa. 
Coñecer as principais contas de activo, pasivo e neto 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1.Introducción a Contabilidade. Que é a contabiliade. PXC do 2007. Principios contables. Normas de valoración contable 2 
2.Estados financeiros obrigatorios. O balance, a conta de resultados, estado de cambios no património neto, estado de fluxos de 

efectivo e memoria. 
3 

3.Estructura económica e 
financeira dunha empresa. 

Estructura económica e estructura financeira dunha PEME. 5 

4.O método contable. A conta 
contable.  

O método da partida dobre. Funcionamento das contas de activo, pasivo e neto. Clasificación 
en masas patrimoniais. 

4 

5.Instrumentos financeiro. O ciclo 
contable.  

Principais instrumentos financeiro.  1 

Total de sesións por cuadrimestre 15 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 15       15 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
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Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       9.5 9.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. Todas 

80% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación continua. Cando isto aconteza, o 
profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito  Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. Todas 

80% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito  Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. Todas 80% 

Traballo escrito  Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas durante a 
presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda de información Todas 20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as cuestións plantexadas 
na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados durante o cuadrimestre. Todas 80% 

Traballo escrito  Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas durante a 
presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda de información 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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
• BLANCO DOPICO, Ma ISABEL: Introducción a las Contabilidad: Contabilidad Financiera. I . . Ed. Prentice Hall 2000  
• INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS: Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas 

básicas para abordar su reforma. (Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España). ICAC 2002  
• MENÉNDEZ MENÉNDEZ, MANUEL: Contabilidad general. Ed. Civitas 1995  
• MUÑOZ MERCANTE, A: Fundamentos de Contabilidad. Ed. UNED 1997  
• REQUENA RODRIGUEZ, J.M.: La epistemología de la contabilidad como teoría científica. Ed. Universidad de Málaga.  
• REQUENA RODRÍGUEZ, JOSE Ma La homogenización de magnitudes en la Cincia de la Contabilidad. Ed. ICE. 1997  
• RIVERO ROMERO, JOSÉ: Supuestos de contabilidad financiera. Ed. Trivium, D.L. 2000  
• SAEZ TORRECILLA, A.: Contabilidad general. Ed. McGraw Hill 1994  
• SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA. J.L. Y GALLEGO DIEZ, E.: Análisis y desarrollos prácticos del Plan general de Contabilidad. 

Ed. Pirámide 1998  
• SOTERO AMADOR FERNÁNDEZ Y FRANCISCO ESTEO SÁNCHEZ,: Contabilidad Financiera: 230 casos prácticos sobre principios y 

normas de valoración. Ed. Centro de Estudios Financieros. . 1998  
• TUA PEREDA, JORGE: El Marco Conceptual para la Información Financiera:. Análisis y comentarios. Ed. AECA 2000. 
• Heras, O (2017). Loentiendo. Recuperado de  https://loentiendo.com/diferencias-entre-contrato-mercantil-y-contrato-laboral/ 
• Martínez Argudo. J (2020). Economía sublime. Recuperado de http://www.econosublime.com/2018/02/que-es-seguro-tipos-economia-4-

eso.html 
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9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do seguinte 
xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase a 

imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de CONTABILIDADE E XESTIÓN PRESUPOSTARIA II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA CONTABILIDADE E XESTIÓN PRESUPOSTARIA II 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                      2           Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo ao 
establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
O plan contable. Aplicación da contabilidade analítica, discriminación dos instrumentos de financiación e ordenación de 
balances e contas, resultados, xestión de plans de tesourería, cálculo de desviacións, compatibilidade analítica e 
instrumentos de financiación. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 
RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS       

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T9, T16, T17 

XERAIS X10, X16, X18, X24, X27 

ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Identificar as principais contas de inmobilizado material  

T1, T2, T3, T8, T9, 
T16, T17, X18, X27, 
EPX8. 

Coñecer os métodos de valoración de existencias. 
Entender o concepto de amortización e identificar os principais métodos de amortización 
Coñecer o plan de tesouraría dunha PEME. 
Identificar e interpretar os principais ratios financeiros 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1.Inmobilizado material. Contas de inmobilizado material. 2 
2.Existencias.Métodos de 
valoración. 

Métodos de valoración de existencias: PMP, FIFO, LIFO. 4 

3.Amortización. Concepto de amortización. Métodos de amortización contable. 4 
4.Xestión de plans de tesourería Qué é o plan de tesouraria. Elaboración dun plan de tesouraria. 2 
5. Análise e interpretación de 
estados financeiros 

Principais ratios financeiros. O punto morto. O fondo de maniobra.  2 

Total de sesións por cuadrimestre 14 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 14       14 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       18 18 
Pescuda de información       10 10 
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Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. Todas 

80% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. Todas 

80% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 80% 

Traballo escrito  
Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información 

Todas 20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 80% 

Traballo escrito  
Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
•  BLANCO DOPICO, Ma ISABEL: Introducción a las Contabilidad: Contabilidad Financiera. I . . Ed. Prentice Hall 2000  
• INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS: Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas 

básicas para abordar su reforma. (Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España). ICAC 2002  
• MENÉNDEZ MENÉNDEZ, MANUEL: Contabilidad general. Ed. Civitas 1995  
• MUÑOZ MERCANTE, A: Fundamentos de Contabilidad. Ed. UNED 1997  
• REQUENA RODRIGUEZ, J.M.: La epistemología de la contabilidad como teoría científica. Ed. Universidad de Málaga.  
• REQUENA RODRÍGUEZ, JOSE Ma La homogenización de magnitudes en la Cincia de la Contabilidad. Ed. ICE. 1997  
• RIVERO ROMERO, JOSÉ: Supuestos de contabilidad financiera. Ed. Trivium, D.L. 2000  
• SAEZ TORRECILLA, A: Contabilidad general. Ed. McGraw Hill 1994  
• SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA. J.L. Y GALLEGO DIEZ, E.: Análisis y desarrollos prácticos del Plan general de Contabilidad. 

Ed. Pirámide 1998  
• SOTERO AMADOR FERNÁNDEZ Y FRANCISCO ESTEO SÁNCHEZ,: Contabilidad Financiera: 230 casos prácticos sobre principios y 

normas de valoración. Ed. Centro de Estudios Financieros. 1998  
• Heras, O (2017). Loentiendo. Recuperado de  https://loentiendo.com/diferencias-entre-contrato-mercantil-y-contrato-laboral/ 
• Martínez Argudo. J (2020). Economía sublime. Recuperado de http://www.econosublime.com/2018/02/que-es-seguro-tipos-economia-4-
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• TUA PEREDA, JORGE: El Marco Conceptual para la Información Financiera:. Análisis y comentarios. Ed. AECA 2000. 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do seguinte 
xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase a 

imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS I 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS I 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                     2            Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo ao 
establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
Análise e interpretación de estados financeiros do sector artístico. Compravenda de servizos. Formas de contratación 
laboral e mercantil. Xestión de dereitos e de seguros. Xestión fiscal de IVE, IRPF e seguridade social. Elaboración e 
xestión de balances e contas de resultados  

COÑECEMENTOS PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 
RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Contabilidade e xestión presupostaria. 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T10, T12, T14, T15  
XERAIS X10, X12, X16, X18, X24, X27  
ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Definir o concepto de empresa e as funcións dentro dun sistema de economia de mercado. Clasificar as empresas dende 
distintos puntos de vista. 

T1, T2, T3, T8, T10, 
T12, T14, T15, X27, 
EPX8  

Definir que se entende por entorno da empresa e determinar os distintos tipos de entorno existentes. 
Presentar a empresa como institución impulsora do cambio social, resaltando a importancia da ética e a responsabilidade social da empresa. 
Coñecer a evolución do pensamento sobre organización e administración de empresas, expoñer as principais aportacións teóricas en administración 
de empresas. Analizar as dsitintas funcións da administración. 
Xustificar a importancia da función de organización no proceso de administración de empresas. Distinguir entre organización formal e informal. 
Estudiar o concepto de estructura organizativa. 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. As organización como obxeto 
de estudo e a súa organización.  
O emprendedor 

Concepto de empresa e empresario. Clases de empresas. O emprendedor: características. 3 

2. Contexto social, político, 
cultural e xeográfico das 
organizacións A empresa como 
sistema: Teoría de sistemas  

Entorno xeral e entorno específico dunha empresa. A empresa como sistema: subsistemas 
empresariais. 

3 

3. Marco xurídico das empresas. 
Responsabilidade social das 
organización. 

Lexislación que afecta ás empresas. Concepto de responsabilidade social corporativa. 2 

4.Fundamentos da administración As distintas teorías aplicadas no campo da administración de empresas. Introducción ás 
funcións de administración. 

4 

5. Organización da empresa: 
Fundamentos 

A función de organización: organización formal e informal. Coordinación e división do traballo 
nas organizacións. A cultura organizativa. 

4 

Total de sesións por cuadrimestre 16 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS HORAS NON TOTAL 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 
PRESENCIAIS PRESENCIAIS HORAS 

Exposición maxistral 16       16 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia. 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 
AGUER, M.; PÉREZ, E.: “Manual de administración y dirección de empresas”. Editorial centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.  

CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir.y coord.) (2003): Introducción a la Economía y Administración de Empresas. Pirámide. 9788436817140.  

CASTILLO, A.M.; ABAD, I.M. (2013): Dirección de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid.  

CUERVO GARCÍA, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Civitas, 6a Edición, Madrid.  

Heras, O (2017). Loentiendo. Recuperado de  https://loentiendo.com/diferencias-entre-contrato-mercantil-y-contrato-laboral/ 

Instituto Autor: “Guía Legal y Financiera de la Música en España”. Instituto de Derecho de Autor. Madrid 2014 

Martínez Argudo. J (2020). Economía sublime. Recuperado de http://www.econosublime.com/2018/02/que-es-seguro-tipos-economia-4-eso.html 

Rodrigo Illera, C. (2008). Administración y funciones de la empresa. Sanz y Torres. Palma España 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do seguinte 
xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase a 

imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS II 

Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   
163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS II 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                      2           Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo ao 
establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
Análise e interpretación de estados financeiros do sector artístico. Compravenda de servizos. Formas de contratación 
laboral e mercantil. Xestión de dereitos e de seguros. Xestión fiscal de IVE, IRPF e seguridade social. Elaboración e 
xestión de balances e contas de resultados  

COÑECEMENTOS PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 
RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Contabilidade e xestión presupostaria. 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T10, T12, T14, T15  
XERAIS X10, X12, X16, X18, X24, X27  
ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Identificar as etapas do proceso de elaboración da estrutura organizativa. Identificar os principais parámetros do proceso 
de diseño de postos de traballo, da superestructura, dos vínculos entre as unidades organizativas e do sistema de decisón 
da empresa. 

T1, T2, T3, T8, T10, 
T12, T14, T15, X27 
EPX8. 

Definir e explicar os termos e conceptos básicos que se recollen na función de dirección. Comprender a natureza do 
liderazgo e as teorías que o explican. Entender o proceso de motivación e as teorías máis coñecidas da motivación. 
Coñecer o proceso de comunicación. Ser capaz de diferenciar entre creatividade e innovación. 
Definir e analizar o proceso de toma de decisións da empresa. 
Definir o concepto de control os seus elementos e tipos de control máis relevantes. Identificar as etapas do proceso de 
control. 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. A organización da empresa: 
Diseño da estructura organizativa. 
 

Factores para o diseño de postos organizativos. Diseño da superestructura: os departamentos. 
As estructuras organizativas: estructura simple, estructura burocrática-maquinal … 

4 

2. A dirección da empresa: 
Fundamentos. 

Natureza da función directiva: función e tarefas. A motivación. O liderazgo. A comunicación. A 
creatividade. 

4 

3. A dirección da empresa: toma 
de decisións. 

A toma de decisións na empresa. Etapas na toma de decisións. Tipos decisións. 3 

4.A función de control. A función de control: concepto e importancia. O proceso de control. Características dun 
sistema efectivo de control. 

3 

Total de sesións por cuadrimestre 14 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS HORAS NON TOTAL 



 

 

  
 

 Páxina 2 de 3 Programacións Docentes 
 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 
PRESENCIAIS PRESENCIAIS HORAS 

Exposición maxistral 14       14 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       17 17 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 
Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal  Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia. 

40% 

Traballo persoal  Por medio do rendemento diario nas aulas. 

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

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia. 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia. 

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. 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir.y coord.) (2003): Introducción a la Economía y Administración de Empresas. Pirámide. 9788436817140.  

CASTILLO, A.M.; ABAD, I.M. (2013): Dirección de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid.  

CUERVO GARCÍA, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Civitas, 6a Edición, Madrid.  

AGUER, M.; PÉREZ, E.: “Manual de administración y dirección de empresas”. Editorial centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.  

Instituto Autor: “Guía Legal y Financiera de la Música en España”. Instituto de Derecho de Autor. Madrid 2014. 

Rodrigo Illera, C. (2008). Administración y funciones de la empresa. Sanz y Torres. Palma España 

Heras, O (2017). Loentiendo. Recuperado de  https://loentiendo.com/diferencias-entre-contrato-mercantil-y-contrato-laboral/ 
Martínez Argudo. J (2020). Economía sublime. Recuperado de http://www.econosublime.com/2018/02/que-es-seguro-tipos-economia-4-eso.html 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do seguinte 
xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase a 

imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS III 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS III 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                      2           Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo 
ao establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
Análise e interpretación de estados financeiros do sector artístico. Compravenda de servizos. Formas de contratación 
laboral e mercantil. Xestión de dereitos e de seguros. Xestión fiscal de IVE, IRPF e seguridade social. Elaboración e 
xestión de balances e contas de resultados  

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Contabilidade e xestión presupostaria. 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T10, T12, T14, T15  
XERAIS X10, X12, X16, X18, X24, X27  
ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Identificar as etapas do proceso de elaboración da estrutura organizativa. Identificar os principais parámetros do proceso 
de diseño de postos de traballo, da superestructura, dos vínculos entre as unidades organizativas e do sistema de decisón 
da empresa. T1, T2, T3, T8, T10, 

T12, T14, T15, X27 
EPX8. 

Definir e explicar os termos e conceptos básicos que se recollen na función de dirección. Comprender a natureza do liderazgo e as teorías que o 
explican. Entender o proceso de motivación e as teorías máis coñecidas da motivación. Coñecer o proceso de comunicación. Ser capaz de 
diferenciar entre creatividade e innovación. 
Definir e analizar o proceso de toma de decisións da empresa. 
Definir o concepto de control os seus elementos e tipos de control máis relevantes. Identificar as etapas do proceso de control. 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Análisis e interpretación de 
estados financieros del sector 
artístico. 

Análise de estados financeiros: análise e interpretación de estados financeiros do sector 
artístico 

4 

2. Compraventa de servicios 

Concepto e obrigas do vendedor 

4 

3. Formas de contratación laboral 
y mercantil 

Contrato de traballo, cando hai traballo nunha relación. O contrato comercial. Diferenzas entre 
traballar cun contrato laboral e un contrato comercial 

3 

4. Gestión de derechos y seguros Concepto de seguro. Terminoloxía de seguros. Tipos de seguros. 3 
Total de sesións por cuadrimestre 14 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 14       14 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       17 17 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos 
tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal  Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos 
tratados durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal  Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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 
CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir.y coord.) (2003): Introducción a la Economía y Administración de Empresas. Pirámide. 9788436817140.  

CASTILLO, A.M.; ABAD, I.M. (2013): Dirección de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid.  

CUERVO GARCÍA, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Civitas, 6a Edición, Madrid.  

AGUER, M.; PÉREZ, E.: “Manual de administración y dirección de empresas”. Editorial centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.  

Heras, O (2017). Loentiendo. Recuperado de  https://loentiendo.com/diferencias-entre-contrato-mercantil-y-contrato-laboral/ 

Instituto Autor: “Guía Legal y Financiera de la Música en España”. Instituto de Derecho de Autor. Madrid 2014. 

 Martínez Argudo. J (2020). Economía sublime. Recuperado de http://www.econosublime.com/2018/02/que-es-seguro-tipos-economia-4-eso.html 

Rodrigo Illera, C. (2008). Administración y funciones de la empresa. Sanz y Torres. Palma España 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do 
seguinte xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase 

a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS IV 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA FORMACIÓN, CREACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS IV 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                                2 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo 
ao establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
Análise e interpretación de estados financeiros do sector artístico. Compravenda de servizos. Formas de contratación 
laboral e mercantil. Xestión de dereitos e de seguros. Xestión fiscal de IVE, IRPF e seguridade social. Elaboración e 
xestión de balances e contas de resultados  

COÑECEMENTOS 
PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS Contabilidade e xestión presupostaria. 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T10, T12, T14, T15  
XERAIS X10, X12, X16, X18, X24, X27  
ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Identificar as etapas do proceso de elaboración da estrutura organizativa. Identificar os principais parámetros do proceso 
de diseño de postos de traballo, da superestructura, dos vínculos entre as unidades organizativas e do sistema de decisón 
da empresa. T1, T2, T3, T8, T10, 

T12, T14, T15, X27 
EPX8. 

Definir e explicar os termos e conceptos básicos que se recollen na función de dirección. Comprender a natureza do liderazgo e as teorías que o 
explican. Entender o proceso de motivación e as teorías máis coñecidas da motivación. Coñecer o proceso de comunicación. Ser capaz de 
diferenciar entre creatividade e innovación. 
Definir e analizar o proceso de toma de decisións da empresa. 
Definir o concepto de control os seus elementos e tipos de control máis relevantes. Identificar as etapas do proceso de control. 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Gestión fiscal de IVA, IRPF y 
seguridad social. 
 

Factores para o diseño de postos organizativos. Diseño da superestructura: os departamentos. As estructuras 
organizativas: estructura simple, estructura burocrática-maquinal … 

4 

2. Elaboración y gestión de 
balances y cuentas de resultados. 

Natureza da función directiva: función e tarefas. A motivación. O liderazgo. A comunicación. A creatividade. 4 

Total de sesións por cuadrimestre 14 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 14       14 
Lectura guiada de fontes 3.5       3.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       17 17 
Pescuda de información       10 10 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 
 

Traballo persoal  Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 
 

Traballo persoal  Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir.y coord.) (2003): Introducción a la Economía y Administración de Empresas. Pirámide. 9788436817140.  

CASTILLO, A.M.; ABAD, I.M. (2013): Dirección de Empresas. Ed. Pirámide, Madrid.  

CUERVO GARCÍA, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Civitas, 6a Edición, Madrid.  
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AGUER, M.; PÉREZ, E.: “Manual de administración y dirección de empresas”. Editorial centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.  

Heras, O (2017). Loentiendo. Recuperado de  https://loentiendo.com/diferencias-entre-contrato-mercantil-y-contrato-laboral/ 

Instituto Autor: “Guía Legal y Financiera de la Música en España”. Instituto de Derecho de Autor. Madrid 2014. 

Martínez Argudo. J (2020). Economía sublime. Recuperado de http://www.econosublime.com/2018/02/que-es-seguro-tipos-economia-4-

eso.htmlRodrigo Illera, C. (2008). Administración y funciones de la empresa. Sanz y Torres. Palma España 

 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do 
seguinte xeito, segundo tales necesidades:  
 

I Actividade docente 
-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase 

a imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Programación Docente de RELACIÓNS EMPRESARIAIS E INSTITUCIONAIS I 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA RELACIÓNS EMPRESARIAIS E INSTITUCIONAIS I 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                     2            Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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.Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo ao 
establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
Coñecemento da teoría e práctica do patrocinio privado e público e das súas características e diferenzas, dos diferentes 
programas de soporte cultural das administracións e institucións e das diferentes formas de rendibilidade do patrocinio 
privado, así como dos seus mecanismos de acceso.  

COÑECEMENTOS PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 
RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS  

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T9, T16, T17 
XERAIS X10, X16, X18, X24, X27  
ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Definir o concepto de patrocinio. Diferenciar entre o patrocinio público e privado. T1, T2, T3, T8, T9, 

T16, T17, X16, X18, 
EPX1 

Saber elaborar unha proposta de patrocinio. 
Coñecer os principais aspectos da lei de mecenazgo. 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Patrocinio. regulación e 
elaboración de propostas de 
patrocinio. 

Concepto de patrocinio: ideas básicas. Pasos a seguir na elaboración dunha proposta de 
patrocinio. 

8 

2. Lei de Mecenazgo  Lei de mecenazgo: principais aspectos da lei. Diferenzas entre patrocinio e mecenazgo.  7 
Total de sesións por cuadrimestre 15 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 15       15 
Lectura guiada de fontes 4.5       4.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 



 

 

  
 

 Páxina 2 de 3 Programacións Docentes 
 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
*As faltas de asistencia (3 faltas a clases de Cámara / Conxunto ou 4 faltas no resto das disciplinas) suporán a perda do dereito á avaliación 
continua. Cando isto aconteza, o profesor/a da disciplina actuará segundo o protocolo aprobado.. 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Exame escrito 
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Exposición en clase 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

Traballo persoal Por medio do rendemento diario nas aulas. 20% 
AVALIACIÓN ALTERNATIVA (*Para alumnado con perda da Avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
• Gómez de la Iglesia, R., Manual práctico para la búsqueda de patrocinio, Observatorio Cultural Atalaya (2011). 
• Moscoso Prado, A. y Díez Alonso, A., (2014). Guía legal y financiera de la música en España, Madrid: Instituto de Derecho de Autor.  
• BOE (2002). Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-25039-consolidado.pdf 
• BOE (2002). Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do seguinte 
xeito, segundo tales necesidades:  
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ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

  
I Actividade docente 

-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase a 

imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de RELACIÓNS EMPRESARIAIS E INSTITUCIONAIS II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA RELACIÓNS EMPRESARIAIS E INSTITUCIONAIS II 
ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO       

CARÁCTER OBRIGATORIA TIPO DE CLASES COLECTIVA 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN E XESTIÓN XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Roberto Relova Quinteiro 

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

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE                      2           Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 
Raquel Gallardo Castillo raquel_gallardo@csmvigo.com Venres 11:30-12:30 
                  
                  
                  

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. Modificacións no punto 6. Avaliación atendendo ao 
establecido no primeiro punto do anexo III.5 da Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación 
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19 (BOE do 24). 

DESCRITOR 
Coñecemento da teoría e práctica do patrocinio privado e público e das súas características e diferenzas, dos diferentes 
programas de soporte cultural das administracións e institucións e das diferentes formas de rendibilidade do patrocinio 
privado, así como dos seus mecanismos de acceso.  

COÑECEMENTOS PREVIOS Nivel de inglés acorde cos estudos de ensinanza obrigatoria 
RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS  

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T8, T9, T16, T17 
XERAIS X10, X16, X18, X24, X27  
ESPECÍFICAS EPX1, EPX8 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
Coñecer as principais fontes de financiación do sector da cultura en España. T1, T2, T3, T8, T9, 

T16, T17, X16, X18, 
EPX1  

Identificar as principais fontes de financiación pública da cultura: as subvencións públicas. 
Coñecer os principais mecanismos de financiación privada aplicables ao sector cultural. 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. A financiación da cultura  Cómo se financia a cultura en España. Principais fontes de financiación: vantaxes e 
desvantaxes. 

6 

2. A financiación pública da 
cultura: as subvencións públicas  

Principais fontes de financiación pública no sector cultural: as subvencións públicas. 5 

3. Mecanismos de financiación 
privada aplicables ao sector 
cultural. 

Principais fontes de financiación privadas aplicables ao sector cultural. 4 

Total de sesións por cuadrimestre 15 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 
TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 15       15 
Lectura guiada de fontes 4.5       4.5 
Exposición de traballos 4       4 
Traballo persoal       16 16 
Pescuda de información       10 10 
Actividades complementarias       8.5 8.5 
Avaliación e revisión  1 1 
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Títorias  1 1 

Total de horas por cuadrimestre 60 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 
AVALIADAS PONDERACIÓN 

ORDINARIA 
AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

60% 

Traballo persoal 

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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  

Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia Todas 

60% 

Traballo persoal 
Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. 

40% 

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

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

20% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito  
Valoraranse as capacidades de síntese e de desenvolvemento sobre as 
cuestións plantexadas na proba escrita, que versará sobre os contidos tratados 
durante o cuadrimestre. 

Todas 

80% 

Traballo escrito  

Valoraranse as capacidades comunicativas e de expresión desenvolvidas 
durante a presentación así como o traballo realizado na realización e pescuda 
de información. A falta de orixinalidade da obra ou o plaxio poden ser 
penalizadas negativamente, o que pode levar ao fracaso da materia 

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. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
• Gómez de la Iglesia, R., Manual práctico para la búsqueda de patrocinio, Observatorio Cultural Atalaya (2011). 
• Moscoso Prado, A. y Díez Alonso, A., (2014). Guía legal y financiera de la música en España, Madrid: Instituto de Derecho de Autor.  
• BOE (2002). Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf 

9. Adaptación da programación a escearios de semi presencialidade ou non presencialidades: 
Previsión de adaptación das Programacións de acordo co disposto 
nas INSTRUCIÓNS DO 31 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN 
XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL PARA O CURSO 2020-2021 

 

No caso de se desen escenarios que impedisen o normal seguimento da 
actividade lectiva presencial, debendo adoptarse as modalidades 
semipresencial ou non presencial, a programacións adaptarase do seguinte 
xeito, segundo tales necesidades:  
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I Actividade docente 

-       As actividades segundo o modelo de lección maxistral, poderán impartirsse mediante medios telemáticos (videoconferencia) ou substituirse polo 
envío de documentos electrónicos e titorización do seu seguemento. 
-       As actividades prácticas, poderán substituirse por prácticas individuais a realizar polo alumnado, baixo a tutela telemática do docente.  

II Avaliación 
- A asistencia física como criterio de avaliación será substituido pola asistencia as actividades telemáticas. No caso de que o alumno/a acreditase a 

imposibilidade de asistir telemáticamente, poderá substituirse por comunicacións electrónicas ou outro medio a distancia.  

- As ferramentas de avaliación que teñan carácter presencial (exames, presentacións e similares) poderán ser substituidas por ferramentas 
telemáticas (videoconferencia, traballos el soporte electrónico, etc.).  

 


