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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de BAIXO CONTINUO (VIOLA DA GAMBA) 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015, do 29 de outubro e 171/2016, do 
24 de novembro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  BAIXO CONTINUO VIOLA DA GAMBA 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO MÚSICA ANTIGA 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

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

SARA RUIZ 

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

1.30 SEMANAL 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

2 2 2 2 - - - - Idiomas 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

SARA RUIZ MARTINEZ SARARUIZ@CSMVIGO.COM VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Realización do baixo continuo de diferentes épocas e autores/as. Coñecemento e emprego dos distintos sistemas de cifraxe e técnicas de 
acompañamento e ornamentación empregadas. Realización de liñas de baixo continuo seguindo os diferentes criterios estilísticos e estéticos. 
Tratados da época 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os estipulados na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16 

XERAIS X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22 

ESPECÍFICAS EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9.Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro  

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Desenvolver a práctica do baixo continuo na viola da gamba tanto como instrumento melódico como armónico. TODAS  

Leer os acordes a partir dun baixo cifrado na viola da gamba.  

Coñecer as prácticas armónicas nos diferentes estilos musicais aplicados á viola da gamba.  

Coñecer a práctica do baixo continuo segundo os tratados das diferentes épocas  

       

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Harmonía Lectura de tablas de acordes e improvisación de baixos cifrados       

Continuo melódico Interpretar o baixo continuo como instrumento melódico apoiado dun instrumento armónico atendendo ás normas 
de articulación, dinámica e xesto adecuados a cada estilo 

      

Lectura a vista Lectura a primera vista de baixos continuos melódicos e armónicos       

Fontes Traballo teórico sobre as fontes históricas relativas ao baixo continuo na viola da gamba       

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

(VER ABAIXO CONTIDOS SECUENCIADOS POR CUADRIMESTRE) 

      

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases teóricas e prácticas sobre práctica do baixo continuo melódico e baixo cifrado na viola presenciais ou telemáticas 
(segundo a actividade lectiva presencial, semi-presencial e/ou non presencial)  

30       
      

Práctica individual/Estudo persoal       20       
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Concertos e audición públicos presenciais ou telemáticos 2             

Exames de lectura a primeira vista presenciais ou telemáticos 2             

                        

                        

Total de horas por cuadrimestre 54 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Avaliación inicial-
Concertos,audicións e exames 
presenciais ou telemáticos 

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

como as súas necesidades de atención educativa 

Interpretación das obras traballadas no cuatrimestre amosando capacidade para cumprir o rol de 
acompañante, comprensión da relación tensión-distensión armónica, a función de cada acorde 
dentro do discruso musical. capacidade para "dirixir" o ensemble que corrsponda en cada caso 

dende o rol de continuista melódico.  

TODAS 60% 

Traballo en clase/persoal 
Valorarase a capacidade de mellora do alumno, a asistencia a clase, a actitude xeral para a 
aprendizaxe, o estudo persoal 

TODAS 40% 

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

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Avaliacióninicial-
Concertos,audicións e exames 
presenciais ou telemáticos 

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

Interpretación das obras traballadas no cuatrimestre amosando capacidade para cumprir o rol de 
acompañante, comprensión da relación tensión-distensión armónica, a función de cada acorde 
dentro do discruso musical. capacidade para "dirixir" o ensemble que corrsponda en cada caso 
dende o rol de continuista melódico.  

TODAS 60% 

Traballo en clase/persoal 
Valorarase a capacidade de mellora do alumno, a asistencia a clase, a actitude xeral para a 
aprendizaxe, o estudo persoal 

TODAS 40% 

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

Concertos/audicións/exames 
presenciais ou telemáticos 

Interpretación das obras traballadas no cuatrimestre amosando capacidade para cumprir o rol de 
acompañante, comprensión da relación tensión-distensión armónica, a función de cada acorde 
dentro do discruso musical. capacidade para "dirixir" o ensemble que corresponda en cada caso 
dende o rol de continuista melódico.  

TODAS 60% 

Traballo en clase/persoal 
Valorarase a capacidade de mellora do alumno, a asistencia a clase, a actitude xeral para a 

aprendizaxe, o estudo persoal 
TODAS 40% 

EXTRAORDINARIA 

Concertos/audicións/exames 
presenciais ou telemáticos 

Interpretación das obras traballadas no cuatrimestre amosando capacidade para cumprir o rol de 
acompañante, comprensión da relación tensión-distensión armónica, a función de cada acorde 
dentro do discruso musical. capacidade para "dirixir" o ensemble que corrsponda en cada caso 
dende o rol de continuista melódico.  

TODAS 70% 

Traballo en clase/persoal 
Valorarase a capacidade de mellora do alumno, a asistencia a clase, a actitude xeral para a 
aprendizaxe, o estudo persoal 

TODAS 30% 

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 
FONTES  DE BAIXO CONTINUO 

 

ITALIA: 

 

AGAZZARI AGOSTINO, Del sonare sopra il basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel conserto. Siena, 1607.  
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BIANCIARDI FRANCESCO, Breve regola per imparar a sonare sopra il Basso. Siena, 1607 

BISMANTOVA BARTOLOMEO, Compendio musicale, Ferrara, 1677 

GASPARINI FRANCESCO, L’Armonico pratico al Cimbalo. Venezia, 1708. GEMINIANI FRANCESCO, The Art of Accompaniment, or a new and well digested Method to learn to 

perform the Thorough Bass, Op. XI. London, 1754.  

PASQUALI NICOLÒ, Thorough bass made easy or practical rules for finding and applying its various chords With little trouble. London, R, Bremner, 1757.  

PENNA LORENZO, Li primi albori musicali. Bologna, 1684.  

TONELLI ANTONIO, Realización del Bajo Continuo del Op. V de Arcangelo Corelli. MS Mus. F1174, Modena, Biblioteca Estense, s.d. 

VIADANA LODOVICO DA, Prefacio, “Cento Concerti ecclesiastici”. Venezia, 1602.  

 

FRANZA: 

 

BOYVIN JACQUES, Traité abregé D’accompagnement pour l’Orgue et pour le Clavessin. Paris, Ballard, 1700. 

CORRETTE MICHEL, Le Maitre de Clavecin pour l’accompagnement du clavecin. Paris, 1753.  

D’ANDRIEU JEAN FRANÇOIS, Principes de l’Accompagnement du Clavecin. Paris, 1718. 

D’ANGLEBERT JEAN HENRY, Principes de l’Accompagnement, en “Premier Livre de Piéces de Clavecin”, Paris, 1689.  

DELAIR DENIS, Nouveau Traité D’accompagnement pour le Théorbe et le Clavessin, Paris, 1690.  

RAMEAU JEAN-PHILIPPE, Principes D’Accompagnement, in “Traité de l’Harmonie, Reduite à ses principes naturel”, Paris, Ballard, 1722.  

RAMEAU JEAN-PHILIPPE, Dissertation sur les differentes méthodes de l’accompagnement, Paris, 1732. 

SAINT-LAMBERT MICHEL DE, Noveau Traitè de l’Accompagnement du Clavecin, de l’Orgue, Paris, Ballard, 1707.  

 

ALEMAÑA: 

 

BACH CARL PHILIPP EMANUEL, Versuch über die Wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin, Henning, 1762.  

HEINICHEN JOHANN DAVID, Der Generalbaß in Composition, Dresden, 1728.  

MARPURG FRIEDRICH, Hanbuch bey dem General-Baß und der Composition, Berlin Haude et Spener, 1755-58.  

MATTHESON JOHANN, Grosse General-Baß Schule, Hamburg, Kißners, 1719 

MUFFAT GEORG, Regulae Concentus Partiturae, Wien, 1699.  

NIEDT FRIEDRICH E., Musikalische Handleitung oder [...] den Generalbaß [...], Hamburg, 1700.  

QUANTZ JOHANN J., Versuch eine Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin, 1752. 

TELEMANN GEORG Ph., Singe-, Spiel- und Generalbaß-Übungen, Hamburg, 1733.  

TÜRCK DANIEL GOTTLOB, Kurze Anweisung zum Generalbaß-spielen, Lepzig-Halle, 1791.  

WERCKMEISTER ANDREAS, Die nothwendigsten Anmerckungen und Regeln wie der Bassus Continuus, oder Generalbaß wohl könne tractiret werden, Aschersleben, 1698.  

 

OUTROS:  

 

TORRES JOSÉ DE, Reglas generales de acompañar, Madrid, 1736 

 

TEXTOS MODERNOS:  

 

ARNOLD THOMAS, The Art of accompaniment from a Thorough-Bass as practised in the XVII and The XVIII Centuries, London, Humprhrey Milford, 1931; New York, 1965. 

BUELOW GEORGE, Thorough-bass accompaniment according to Johann David Heinichen, Berkley, 1966. 

CHRISTENSEN JESPER BØJE, Les Fondements de la Basse Continue au XVIIIè siècle Bärenreiter, 1992. (Traducido del alemán al inglés y francés) 

MORAND MARTIAL, Basse-chiffrée, Vol. 1 y 2 (Internet) 

MORRIS R. OWEN, Harmony at the Keyboard, Oxford University Press, 1933. 

WILLIAMS PETER, Figured bass accompaniment, Edinburgh, University Press, 1970 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS POR CUADRIMESTRES 

 

CUADRIMESTRE I 

• Lectura a primera vista de liñas de baixo continuo. 

• Interpretación dunha liña de baixo cntinuo segundo a relación de tensión-distensión da harmonía 

• Realización dos acordes do cifrado na viola da gamba, Posicións de acordes de tres e catro notas no instrumento 

• A música de Tobias Hume como exemplo de continuo realizado na viola 

• Práctica básica do baixo continuo nun instrumento de tegra 

• Obras para Canto e Baixo Continuo do Seicento italiano (Arias, canzonette, recitados…). 

• Obras para instrumento solista e Baixo Continuo do Seicento italiano (Sonatas, canzone...) 

• Ostinatos tipo Chacona, Passacaglia, Grounds ingleses, Diferencias españolas. 

 

CUADRIMESTRE II 

Engadir aos contidos anteriores: 

• O madrigal recitado do Seicento italiano. 

• Tonos humanos con baixo cifrado de autores españois dos séculos XVII y XVIII. 

• Práctica de sucesións armónicas na viola 

• A Suite francesa. 

• A sonata 
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• Cantatas (arias e recitativos). 

• O baixo continuo no grupo de cámara. 

• O baixo continuo no repertorio de viola 

 

CUADRIMESTRE III 

Endadir aos contidos anteriores: 

• Cadencias en tonalidades con ata unha e dúas alteracións na crave. 

• Lectura de varias obras do Seicento italiano. 

• Lectura de varias obras como baixo continuo melódico na viola 

• Lectura de varias obras como baixo continuo armónico na viola 

• Exercizos sinxelos de baixo cifrado nun instrumento de tegra. 

• Lectura de algunha obra con baixo cifrado da primeira metade do século XVII.  

• Lectura de obras con baixo continuo francés 

 

CUADRIMESTRE IV 

Engadir aos contidos anteriores: 

• Continuación do traballo de cadencias en tonalidades de ata tres alteracións na crave. 

• Lectura de obras de Arcangelo Corelli. Continuo italiano 

• Lectura de Suites para viola da gamba e baixo continuo de Marin Marais.  

• O recitativo.  

• Sonatas para instrumento solista e baixo continuo da segunda metade do século XVII. 

• Sonatas para instrumento solista e baixo continuo do século XVIII. 

• Lectura de obras con baixo continuo alemán 
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Programación Docente de CONXUNTO-CONSORT DE VIOLAS 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015, do 29 de outubro e 171/2016, do 
24 de novembro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINACONXUNTO-CONSORT 8 CUADRIMESTRES (I-VIII) 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO MÚSICA ANTIGA 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ MARTÍNEZ 

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

Sara Ruiz Martínez 

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

1,5 semanais 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

3 3 3 3 3 3 3 3 Idiomas 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

SARA RUIZ MARTÍNEZ SARARUIZ@CSMVIGO.COM VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 

Práctica da interpretación musical en grupo en diferentes formacións e repertorios. Coñecemento e interpretación de obras do repertorio de 
conxunto, en diversas formacións. Desenvolvemento de hábitos e técnicas de ensaio con e sen director/a. Cooperación no establecemento de 
criterios interpretativos. Capacidade de compenetración co resto dos integrantes. Práctica da lectura a primeira vista. Flexibilidade de resposta ás 
indicacións do/da director/a ou líder. Concepción e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os estipulados na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T7, T8, T9, T10 

XERAIS X1, X2, X3, X7, X8, X10, X11, X12, X17 

ESPECÍFICAS EI1,EI2, EI4, EI5, EI6.  

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 Desenvolver a capacidade de tocar en grupo: escoita persoal e xeral do grupo, asimilación del rol a cumplir en cada formación, desenvolvemento da 
empatía musical, flexibilidade de resposta, compenetración cos demais, capacidade de transmitir a mensaxe artístico da obra y habilidadade para 
facer comprensíbela linguaxe musical, control do discurso xeral do grupo, calidade do son, precisión rítmica, uso dos diferente temperamentos 
históricos...      

TODAS 

Adquirir o nivel técnico para abordar as obras do repertorio de grupo  

Posuír  a capacidade de analizar e comprender no seu contexto as obras para grupo de violas dos séculos XVI a XVIII  

Mellorar a lectura a primeira vista  

Adquirir técnicas de ensaio e de resolución de problemas de conxunto  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Instrumentos Práctica musical cos distintos instrumentos da familia das violas da gamba: pardessus de viole, soprano, tenor, 
baixo, violone en sol, violone en re 

      

Repertorio Lectura e análise de obras do vasto repertorio de consort en Italia, España, Francia, Alemaña dos séculos XVI a 

XVIII 
      

Concertos Interpretación en público de programas para consort de violas nas diferente formacións posibles       

Lectura Probas de lectura a primeira vista       

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

recuperación 
      

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases de técnica de conxunto e interpretación  presenciais ou telemáticas (segundo a actividade lectiva presencial, 1,5 h. semana             
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semi-presencial e/ou non presencial) 

Práctica individual/Estudo persoal       4 h.semana       

Concertos e audición públicos presenciais ou telemáticas 2h. cuadrimestre             

Exames de lectura a primeira vista presenciais ou telemáticas 1h/cuadrimestre             

                        

                        

Total de sesións por cuadrimestre       

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Avaliación inicial/Traballo 
persoal e ensaios/clases 

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

Valorarase a asistencia continuada ás clases, a progresión na mellora do alumno, a actitud 
activa e intensa nos ensaios e clases, a capacidade de traballo, o desenvolvemento na 
capacidade crítica e na capacidade de tocar en grupo 

 

TODAS 50% 

Audicións e concertos 

telemáticos ou presenciais 

No concerto e audicións, valoraranse o dominio técnico nas obras a interpretar, a capacidade 
artística e comunicativa, o coñecemento e posta en práctica do estilo interpretativo e a 

flexibilidade e capacidae de interacción dentro do grupo 
TODAS 50% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Avaliación inicial/Traballo 
persoal e ensaios/clases 

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

Valorarase a asistencia continuada ás clases, a progresión na mellora do alumno, a actitud 
activa e intensa nos ensaios e clases, a capacidade de traballo, o desenvolvemento na 
capacidade crítica e na capacidade de tocar en grupo 

 

TODAS 50% 

Audicións e concertos 

telemáticos ou presenciais 

No concerto e audicións, valoraranse o dominio técnico nas obras a interpretar, a capacidade 
artística e comunicativa, o coñecemento e posta en práctica do estilo interpretativo e a 
flexibilidade e capacidae de interacción dentro do grupo 

TODAS 50% 

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

Concerto presencial ou 
telemático 

No caso da perda de  avaliación continua, pola acumulación dun determinado número de faltas 
(3 o máis ao semestre), segundo o protocolo aprobado polo centro, o alumno/a deberá realizar 
as probas correspondentes á “avaliación alternativa”: interpretar un recital baseado nun 
programa de consort de dificultade adecuada ao nivel achegando o grupo de músicos necesario 
para realizalo. 

TODAS  70% 

Traballo teórico 

Ademáis se procede, a profesora poderá solicitar u traballo teórico sobre a música interpretada 
que abrange un anáisis armónico/ contrapuntístico, formal, retórico, estilístico. O dito traballo 
terá que ter unha puntuación mínima de 5 puntos para poder facer media co recital.  

TODAS 30% 

EXTRAORDINARIA 

Traballo persoal e 
ensaios/clases 

Valorarase a asistencia continuada ás clases, a progresión na mellora do alumno, a actitud 
activa e intensa nos ensaios e clases, a capacidade de traballo, o desenvolvemento na 
capacidade crítica e na capacidade de tocar en grupo 

TODAS 50% 

Audicións e concertos 

presenciais ou telemáticos 

No concerto e audicións, valoraranse o dominio técnico nas obras a interpretar, a capacidade 
artística e comunicativa, o coñecemento e posta en práctica do estilo interpretativo e a 
flexibilidade e capacidae de interacción dentro do grupo 

TODAS 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 
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Bibliografía básica orientativa que debe ser traballada ao longo dos estudos: 

     - Dúos para dos violas da gamba: Locke, Simpson, Schenck, Ste. Colombe… 

     -  Polifonía vocal del Renacimiento 

     - Música de consort inglesa: de tres a seis violas (Byrd, Gibbons, Bull, Jenkins) 

     - Música de consort francesa (Louis Couperin, Charpentier…) 

     - Música de consort alemana (Schein.Scheidt…) 

     - Música de consort italiana: Legrenzi, Marini…  

     - Consort songs para consort de violas y voz  

     - Repertorio alemán para consort mixto (Tunder, Buxtehude, Johann Christoph Bach) y para consort con voz  

-Fantasías Henry Purcell 

-El arte de la Fuga Johann Sebastian Bach 
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Programación Docente de HISTORIA DOS INSTRUMENTOS 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015, do 29 de outubro e 171/2016, do 
24 de novembro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA HISTORIA DOS INSTRUMENTOS 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO MÚSICA ANTIGA 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA A NTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

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

SARA RUIZ 

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

      

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

- - - - - 3 - - Idiomas 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

SARA RUIZ MARTINEZ SARARUIZ@CSMVIGO.COM VENRES 10:30-11:30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Coñecemento da histora da viola da gamba dende o seu origen no século XV ata a súa desaparición a finais do século XVIII e o seu rexurdimento 
nos inicios do século XX. Estudo dos autores e o repertorio.Estudo das diferentes escolas históricas da viola e das escolas modernas. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os estipulaos na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T10, T13 

XERAIS X9, X10, X12, X14, X15, X20, X25 

ESPECÍFICAS EI2, EI4, EI6 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Entender as diferentes teorías sobre a orixe e evolución do instrumento TODAS  

Recoñecer os diferentes estilos compositivos para a viola tanto na parte teórica como a través da escoita  

Coñecer o repertorio solístico, camerístico e de consort en profundidade  

Coñecer as diferentes escolas de luthería e arquetería e a súa relación co repertorio correspondente  

Estudar e recoñecer as escolas clásicas e modernas para viola da gamba  

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Orixe e evolución A orixe do instrumento: instrumentos predecesores, desenvolvemento do instrumento ata chegar ao modelo clásico 
inglés, os diferentes modelos en cada época e país.  

3 

Repertorio e autores O repertorio para viola soa. O repertorio para viola solista no século XVI, XVII e XVIII. O repertorio para viola na 
música de cámara nos séculos XVI,XVII,XVIII. O repertorio para viola no consort nos séculos XVI, XVII, XVIII. O 
século XX. 

7 

As escolas As escolas históricas: Italia, Inglaterra, Francia,Holanda, Alemaña. As escolas modernas: escola francesa, escola 

hokandesa, escola "Basilensis", escola alemana, escola inglesa, escola italiana, escola americana 
1 

                  

                  

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Clases teóricas de desenvolvemento dos contidos presenciais ou telemáticas (segundo a actividade lectiva presencial, 
semi-presencial e/ou non presencial)  

11       
      

Clases de escoita presenciais ou telemáticas 3             
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Clases de exposición de traballos dos alumnos presenciais ou telemáticas 1             

Traballos individuais       60       

Exames presenciais ou telemáticos  1             

                        

Total de horas por cuadrimestre 15 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Asistencia e traballo individual 

presencial ou telemático 

Asistencia: Valorarase a asistencia e participación activa nas clases 

Traballos: valorarase a investigación activa, a orixinalidade nos traballos, aquilos traballos nos 
que se detecte anacos total o parcialmente plaxiados non serán calificados e contarán na media 
coa untuación de 0 

TODAS 50% 

Exames/exposición traballos 
presenciais ou telemáticos 

Nos exames valorarase o coñecemento dos contidos expostos na materia 

Na exposición dos traballos individuais valorarase a capacidade comunicativa e a autonomia na 

caoacidade de transmitir os coñecementos achegados 

TODAS 50% 

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Asistencia e traballo individual 
presencial ou telemático 

Asistencia: Valorarase a asistencia e participación activa nas clases 

Traballos: valorarase a investigación activa, a orixinalidade nos traballos, aquilos traballos nos 
que se detecte anacos total o parcialmente plaxiados non serán calificados e contarán na media 
coa untuación de 0 

TODAS 50% 

Exames/exposición traballos 
presenciais ou telemáticos 

Nos exames valorarase o coñecemento dos contidos expostos na materia 

Na exposición dos traballos individuais valorarase a capacidade comunicativa e a autonomia na 
caoacidade de transmitir os coñecementos achegados 

TODAS 50% 

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

Exames  presenciais ou 

telemáticos 
Valorarase o coñecemento dos contidos descritos na materia TODAS 60% 

Exames  presenciais ou 
telemáticos 

Ademais dos traballos propios da asinatura, a profesora poderá solicitar mais traballos 
relacionados coa materia e os contidos da misma, especialmente da parte práctica traballada na 
aula como as escoitas. 

TODAS 40% 

EXTRAORDINARIA 

Exames  presenciais ou 
telemáticos 

Valorarase o coñecemento dos contidos descritos na materia TODAS 50% 

Exames  presenciais ou 
telemáticos 

Ademais dos traballos propios da asinatura, a profesora poderá solicitar mais traballos 
relacionados coa materia e os contidos da misma, especialmente da parte práctica traballada na 
aula como as escoitas. 

TODAS 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, 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 
Origen e historia da viola: 

The Early history of the viol, Ian Woodfield.Cambridge Musical Text and Monographs 

La viola da gamba dalle origine al Rinascimento, Ian Woodfield Edizione italiana a cura di renato Meuci 

The viol, history of an Instrument. Anette Otterstedt. Bärenreiter. Kassel, 2002 

Life after death: The viola da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch. Peter Holman. The Boydell Press. London, 2010 

Frederick the Great and his musicians. Michael O'Loghlin. Ashgate Bokk 

Marin Marais. S.Milliot, J. de La Gorge. Frayard,1991. 

Repertorio: 

Catalogo della musica solistica e cameristica per viola da gamba. Bettina Hoffman. Ed. Lim Antiqua, Lucca 2001. 

Thematic Index of Music for viols, nline edition. Compiled by Gordon Dodd with revisions and additions by Andrew Ashbe (VdG Society of Great Britain) 
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Lutería: 

La viole de gambe. Luthfi Becker. Dessain et Tolra. Paris,1982 

Musical instruments in the Ashmolean Museum. The complete collection 
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Programación Docente de VIOLA DA GAMBA 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015, do 29 de outubro e 171/2016, do 
24 de novembro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA DA GAMBA, 8 CUADRIMESTRES 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO MÚSICA ANTIGA 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO MÚSICA ANTIGA 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

SARA RUIZ 

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

SARA RUIZ 

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

1:30 semanal 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

9 9 9 10 10 10 10 12 Idiomas 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

SARA RUIZ MARTÍNEZ SARARUIZ@CSMVIGO.COM Venres 10:30-11.30 

                  

                  

                  

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

DESCRITOR 
Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como dos hábitos de estudo. 
Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan á interpretación do repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo 
propio e madurez creativa, así como a súa aplicación práctica na interpretación en público 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os estipulados na normativa vixente 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

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

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

ESPECÍFICAS EI1, EI2, EI4, EI5, EI6, EI10Ver a listaxe de competencias e a súa descrición no Decreto 171/2016, do 24 de novembro 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Adquirir recursos técnicos para abordar con solvencia o repertorio para viola da gamba    

Interpretar diferentes obras do Renacemento e do Barroco segundo os criterios tomados dos tratados históricos  

Expresar o discurso musical atendéndose aos criterios interpretativos retóricamente informados  

Desenvolver a autonomía interpretativa e a capacidade creativa  

Desenvolver a capacidade de análisis das obras a interpretar 
Desenvolver a capacidade de transmitir coñecementos 

 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Técnica instrumental  Traballo do son, ampliación da resonancia, do rango dinámico, da proxección y da emisión de armónicos 

Técnica de arco: técnica base da producción do son: peso do brazo, mano relaxada, dedos flexibles, dedo corazón 
como conector do peso e do contacto coa corda, uso adecuado do pulgar 

Estudo dos golpes de arco específicos como o spicatto ou saltillo 

Desenvolvemento das posibilidades de articulación e fraseado 

Técnica de mano esquerda: mano relaxada, uso adeucado do pulgar, traballo no "petit manche", tratamiento 
melódico e polifónico do mango, traballo para adquirir destreza na mano esquerda a través de exercicios 
específicos e pasaxes concretos de obras 

Técnicas de relaxación, control postural e respiración 

      

Estilo  Lectura e estudo das fontes específicas máis relevantes e a súa aplicación creativa á práctica interpretativa 

Comprensión dos diferentes criterios interpretativos nas diferentes épocas en cuanto ao fraseo, á articulación, á 
forma musical, ao tempo, á dinámica, á agóxica, á retórica, aos recursos tímbricos e sonoros do instrumento 

Traballo sobre os ornamentos propios de cada época 

      

Interpretación Traballo sobre un programa musical con obras axeitadas ao nivel que se interpretará ao final do cuadrimestre en 
formato concerto 

Desenvolvemento da capacidade artística e dos medios de expresión co instrumento 

Mellora da capacidade de concentración, do control da tensión física e da respiración 
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Traballo para mellorar a capacidade interpretativa nas actuación públicas.  

Traballo específico sobre o desenvolvemento da autonomía musical 

Audicións e concertos Participación nas audicións organizadas polo departamento, nas audicións internas da clase e nos concertos finais 

do curso 

Emprego da tensión propia da exposición ao público para mellorar as habilidades interpretativas e de comunicación 

Desenvolvemento do espírito crítico e da crítica construtiva na autoavaliación e na avaliación dos demais 

      

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

recuperación  
      

Total de sesións por cuadrimestre  

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

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

1,5 semanal       
      

Práctica individual/Estudo persoal       25 h semanais       

Concertos e audicións públicos presenciais ou telemáticas 3 h/cuadrim             

Concerto- recital fin de cuadrimestre presencial ou telemático 1 hora/cuadrim             

"Klassestunde" o audiciones internas presenciais ou telemáticas 3 h cuatrimestrais             

Exames de técnica presenciais ou telemáticos 1 h/ cuatrim             

Total de horas por cuadrimestre       

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

 

Traballo persoal 

Traballo persoal: valorarase a progresión na mellora do alumno, a capacidade de traballo e 
esforzo,  a constancia no estudio, a actitude xeral, e o desenvolvemento na capacidade crítica e 
na autonomía do alumno 

      30% 

Avaliación inicial-Audicións-
concertos-exámes de técnica 

presenciais ou telemáticos  

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

Audicións e concertos: valorarase a capacidade comunicativa e artística do alumno nas súas 
interpretacións, o dominio técnico nas obras a interpretar, o coñecemento e posta en práctica do 
estilo interpretativo. Para superar a asignatura, o alumno terá que traballar ao longo do curso ao 
menos dúas obras de gran formato dos estilos francés e alemán e unha obra de gran formato o 
dúas de pequeno formato dos estilos italiano e inglés.    

      70% 

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

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

AVALIACIÓN ORDINARIA (Convocatoria adiantada-Decembro-) 

Traballo persoal 
 Traballo persoal: valorarase a progresión na mellora do alumno, a capacidade de traballo e 
esforzo, a constancia no estudio, actitude xeral, eo desenvolvemento na capacidade crítica e na 

autonomía do alumno 
      30% 

Avaliación inicial- Audicións-
concertos-exámes de técnica 

presenciais ou telemáticos 

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

Audicións e concertos: valorarase a capacidade comunicativa e artística do alumno nas súas 
interpretacións, o dominio técnico nas obras a interpretar, o coñecemento e posta en práctica do 
estilo interpretativo     

      70% 

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

Recital  presencial ou 

telemático 
Interpretación de un recital-concerto cun programa de dificultade adecuada ao nivel.       75% 

Traballo teórico 
Segundo cada caso concreto, o profesor poderá solicitar a realización dun traballo teórico sobre 
a música do recital que abrangue análisis armónico, formal, retórico, estilístico. O alumno terá 
que acadar a nota mínima de 5 no traballo para poder facer media coa nota do recital.. 

      25% 

EXTRAORDINARIA 

Recital presencial ou telemático Interpretación de un recital-concerto cun programa de dificultade adecuada ao nivel.             

                        

ERASMUS 

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

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

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

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

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
Repertorio orientativo por cursos 

Curso primero: 

- Una obra del respertorio de los maestros franceses del siglo XVI (de Machy, Du Buisson, Hotman…) 

- Dos obras de repertorio lyra-viol (Hume, Playford…) 

- Una obra de disminuciones italianas ( Rognoni, Dalla Casa, Selma y Salaverde) (Ancor che col partire facile per la viola bastarda) 

- Una suite de M. Marais conteniendo al menos cinco danzas y una pieza de carácter (suite en mi menor, II livre de Piéces de viole, Tombeau pour Mr. de Saint Colombe) 

- Sonata BWV 1027 en sol mayor de J.S. Bach 

- dos Divisions de Simpson 

- Suite I de Forqueray 

- Dos piezas a solo de K.F.Abel 

 

 Curso segundo: 

- Dos obras de repertorio lyra-viol (Hume, Playford…) 

-Una sonata de estilo pregalante- empfindsamer Stil (Sonata en Do Mayor CPE Bach, Lidl…) 

- dos Suites de autores franceses contemporáneos o posteriores a Marais (C. d´Hervelois, R. Marais, Capus...) 

- Sonata BWV 1028 en Re mayor de JS Bach 

- Suite II de Forqueray 

- Divisions de Simpson, Henry Butler 

- una  suite de Marais de al menos cinco danzas y una pieza de carácter (Suite en la menor III livre de Piéces de viole, Grand Ballet) 

- Repertorio de disminuciones (Rognono, Dalla Casa...) 

- Sonata a solo en re mayor de G.Ph. Telemann 

- Una suite o sonata de autores alemanes sibglo XVII (Schenk, Kühnel) 

-Dos piezas de Mr. de Saint Colombre "le fils" 

 

Curso tercero: 

-Concierto solista con orquesta: Telemann, Graun 

- Sonata en sol menor de C.Ph.E. Bach 

- C.Fr. Abel cuatro piezas a solo en re menor 

- Piezas inglesas en Tablatura (Hume, Playford…) 

- Suite III de A. Forqueray 

- Sonata BWV 1029 en Sol menor de JS Bach 

- Repertorio de disminuciones italianas (Ancor che col partire dificile per la viola bastarda) 

- Una sonata de autores alemanes (Schenk, Kühnel)  

- Suite en la mayor Couperin 

-Dos piezas de Mr. de Saint Colombe 

 

Curso cuarto: 

-Division en mi menor Simpson 

-Una obra de maestros franceses del siglo XVII (Demachy. Hotman, Du Buisson) 

- Sonata en re mayor de C.Ph.E. Bach 

- Suite IV o V de Forqueray 

- Suite "d´un gout étranger" de M.Marais 

- Suite en mi menor de Fr. Couperin 

- Una transcripción de una suite-sonata-partita de JS Bach 

- Repertorio de disminuciones italianas 

-Una suite del Premier livre de Pièces de viole de Marais   

-Una sonata de J. Graun 

 

 

 

 


