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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de SEGUNDO INSTRUMENTO GAITA I-VI 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA INSTRUMENTO PRINCIPAL: GAITA 

ESPECIALIDADE MUSICOLOXÍA ITINERARIO ETNOMUSICOLOXÍA 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO INSTRUMENTOS DA MÚSICA TRADICIONAL E POPULAR DE GALICIA 
XEFE/A DO 
DEPAETAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

LORENA FREIJEIRO 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

3 3 3 3 3 3           Observacións  

DOCENTES 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 das capacidades artísticas, expresivas e técnicas no instrumento ou voz e coñecemento dos diferentes criterios interpretativos. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

Os requeridos na proba de acceso ao Grao Superior, e para cuadrimestres diferentes ao primeiro, coñecementos e habilidades adqueridos no 
cuadrimestre anterior 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

Relacionada principalmente coa materia de Gaita I-VI do itinerario de Instrumentos da Música tradicional e popular de Galicia. 

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T6, T15 

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

ESPECÍFICAS EP4 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis representativo do instrumento. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como instrumento fundamental. Compoñer coas 
regras básicas dos ritmos tradicionais como método para coñecelos en profundidade. 

TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de pasaxes 
complexas. 

TODAS 

Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Interpretación 
1.1. Perfeccionamento das capacidades artística, musical e técnica, que permitan abordar la interpretación dos 

repertorio máis representativos do instrumento.  
 

TODAS 

2. Análise musical aplicada 
2.1. Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

2.2. Diferenciación de estilos.  
 

TODAS 

3. Estudio do repertorio con instrumento 

acompañante  
 

3.1. Adecuación da afinación ao temperamento do piano.  

3.2. Interacción e reacción na interpretación a dúo.  

3.3. Diferenciación entre os roles solístico e camerístico.  

3.4. Xestualidade axeitada á comunicación da intención musical.  
 

TODAS 

4. Coñecemento dos diferentes estilos, 

principais compositores e tendencias da 

creación musical contemporánea 
 

4.1 Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  
4.2 Recursos máis comúns utilizados en textos musicais contemporáneos.  
4.3. Diferenciación de estilos.  

TODAS 

5. A memoria musical.  
 

5.1 Análises de elementos formais, rítmicos, melódicos, texturas, etc...  

5.2 Adestramento progresivo da memoria  
 

TODAS 

6. Desenvolvemento da habilidade de 

repentizar obras de dificultade 

progresiva.  

 

6.1 Automatismo e velocidade na lectura.  

6.2 Comprensión dos elementos formais, harmónicos, temáticos, etc...  

6.3 Exercicios prácticos.  

 

TODAS 
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7. Práctica da creación e improvisación.  

 

7.1 Formación de criterios estéticos e estilísticos.  

7.2 Potenciamento da estimulación creativa.  

 

TODAS 

8. A audición pública.  

 

8.1 Normas de comportamento imprescindibles para a interpretación escénica.  

 
2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin de 
determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  
Segundo as 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. 

 

1 
- 1 

Clase práctica individual (presencial / online): en cada sesión o alumnado tocará o acordado na sesión 
anterior. O profesor resolverá os problemas, acordará o material novo e o material a memorizar. 

16 - 16 

Traballo persoal: correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente. O alumnado 
enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

- 157 157 

Audición interna (presencial / online): aquela que serve como preparación das audicións públicas ou 
concertos. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

2 - 2 

Audición pública (presencial / online): as audicións que se producen abertas ao público, unha delas terá 
lugar durante as datas de exames. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita 
audición. 

4 - 4 

Total de horas por cuadrimestre 180 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo persoal 

(presencial / online) 

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

cada alumno. 

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade crítica 
e autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo profesorado. 

TODAS 50% 

Audicións públicas 
(presencial / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. As 
impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá tocar de 
memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que ditas audicións 
sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a 
audición online.  

TODAS 40% 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e estudios) a 
través da realización dunha Audición de Aula, recollendo as impresións e incidencias nunha ficha 
de audición.  
O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que tocará 
como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas audicións sexan online 
terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición 
online. 

TODAS 10% 

*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 práctico 

(presencial / online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras, 
tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a metade deberá ser 
interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como mínimo un dos estudos 
propostos para o curso. No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo 
alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

TODAS 90% 

Presentación traballos 

(presencial / online) 

De todas as obras do programa das que non hai edición en partitura, presentará as transcricións 
descritivas correspondentes a cada unha delas 

TODAS 10% 

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

Exame práctico 

(presencial / online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras, 
tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a metade deberá ser 

TODAS 90% 
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interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como mínimo un dos estudos 
propostos para o curso. No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo 
alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

Presentación de traballos 

(presencial / online) 

De todas as obras do programa das que non hai edición en partitura, presentará as transcricións 
descritivas correspondentes a cada unha delas 

TODAS 10% 

EXTRAORDINARIA 

Exame práctico 

(presencial / online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras, 
tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a metade deberá ser 
interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como mínimo un dos estudos 
propostos para o curso. No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo 

alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

TODAS 90% 

Presentación de traballos 

(presencial / online) 

De todas as obras do programa das que non hai edición en partitura, presentará as transcricións 
descritivas correspondentes a cada unha delas 

TODAS 10% 

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 
CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

CAMPOS, E. Luces do Atlántico. Viaxe ritual por 3 faros galegos. Cadernos de Gaita nº 2  

AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París) BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997. 

CARPINTERO, P. Os sons esquecidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006. 

DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)  

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A Tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006. 

9. Observacións 
Adxúntase a esta programación o programa proposto para cada cuadrimestre. As obras e estudos correspondentes a cada curso son unha proposta, que poderá sufrir modificacións 
sempre consensuadas entre alumno e profesor, atendendo ás necesidades e adecuación a cada situación. 
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Guía Docente – 2º Instrumento - Gaita (I-II) 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  

ESPECIALIDADE PRODUCIÓN E XESTIÓN ITINERARIO  

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO MÚSICA TRADICIONAL 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Lorena Freijeiro  

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

Lorena Freijeiro/ Cristian Silva 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

1,5 1,5 1,5 1,5     Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO ALONSO 

CRISTIAN SILVA BÓVEDA 

 

cristian_silva@csmvigo.com 

Consultar 

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 instrumental. Coñecemento progresivo de todas as posibilidades do instrumento, tanto a nivel técnico como expresivo e de 
repertorio. 

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 

      

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

XERAIS 2, 3, 6, 8, 9, 11 

ESPECÍFICAS 1, 2, 4, 5, 7, 10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis representativo do instrumento. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como instrumento fundamental. 
Compoñer coas regras básicas dos ritmos tradicionais como método para coñecelos en profundidade. 

TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibili ten a resolución de 
pasaxes complexas. 

TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Interpretación 
1.1. Perfeccionamento da capacidade artística, musical e técnica, que permitan abordar la interpretación 

dos repertorio máis representativos do instrumento.  
TODAS 

2. Análise musical aplicada 
2.1. Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

2.2. Diferenciación de estilos.  
TODAS 

3. Estudio do repertorio con instrumento 

acompañante  

3.1. Adecuación da afinación ao temperamento do piano.  

3.2. Interacción e reacción na interpretación a dúo.  

3.3. Diferenciación entre os roles solístico e camerístico.  

3.4. Xestualidade axeitada á comunicación da intención musical.  

TODAS 

4. Coñecemento dos diferentes estilos, 

principais compositores e tendencias da 

creación musical contemporánea 

4.1 Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  
4.2 Recursos máis comúns utilizados en textos musicais contemporáneos.  

4.3. Diferenciación de estilos. 
TODAS 

5. A memoria musical.  
5.1 Análises de elementos formais, rítmicos, melódicos, texturas, etc...  

5.2 Adestramento progresivo da memoria  
TODAS 

6. Desenvolvemento da habilidade de 

repentizar obras de dificultade progresiva.  

6.1 Automatismo e velocidade na lectura.  

6.2 Comprensión dos elementos formais, harmónicos, temáticos, etc...  

6.3 Exercicios prácticos.  

TODAS 

7. Práctica da creación e improvisación.  
7.1 Formación de criterios estéticos e estilísticos.  

7.2 Potenciamento da estimulación creativa.  
TODAS 
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8. A audición pública.  8.1 Normas de comportamento imprescindibles para a interpretación escénica.  2 

Total de sesións por cuadrimestre       

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin de 
determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  
Segundo as 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. 

 

1 
- 1 

Clase práctica individual (presencial / online): en cada sesión o alumnado tocará o acordado na sesión 
anterior. O profesor resolverá os problemas, acordará o material novo e o material a memorizar. 

16 - 16 

Traballo persoal: correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente. O alumnado 
enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

- 145 145 

Audición interna (presencial / online): aquela que serve como preparación das audicións públicas ou 
concertos. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

1 5 6 

Audición pública (presencial / online): as audicións que se producen abertas ao público, unha delas terá lugar 
durante as datas de exames. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

2 10 12 

Total de horas por cuadrimestre 

 
180 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e 
os seus requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requerise: 
a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o segu imento 
mediante gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencialidade superiores ás dúas semanas, afondarase en 
todas as cuestións teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simultánea á prácticas 
das mesmas. En todos os casos faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas 
complementarias. 

b) A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas 

pautas que nas audicións presenciais en directo.  

6. Avaliación 
ORDINARIA 

FERRAMENTAS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETE
NCIAS 

AVALIADA
S 

PONDERACIÓN 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo persoal  

(presencial / online) 

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

cada alumno. 

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade crítica 
e autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo profesorado. 

TODAS 45% 

Audicións públicas 

(presenciais / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. As 
impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá tocar de 
memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que ditas audicións 
sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a 
audición online.  

 

TODAS 45% 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e estudios) 
recollendo as impresións e incidencias nunha ficha de audición.  

O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que tocará 
como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas audicións sexan online 
terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición 
online.  

TODAS 10% 

*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  

(presencial / online) 

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

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade crítica e 

autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo profesorado. 

TODAS 45% 
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Audicións públicas 

(presenciais / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. As 
impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá tocar de 
memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que ditas audicións 
sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a 
audición online.  

 

TODAS 45% 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e estudios) 
recollendo as impresións e incidencias nunha ficha de audición.  
O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que tocará 
como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas audicións sexan online 
terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición 
online.  

TODAS 10% 

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

Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras, 
tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a metade deberá ser 
interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como mínimo un dos estudos 
propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó 
profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

TODAS 100% 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto as obras, 
tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a metade deberá ser 
interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como mínimo un dos estudos 

propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó 
profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

TODAS 100% 

ERASMUS 

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

no centro de destino non se corresponden cos desta programación, o departamento decidirá a forma de avaliar os contidos non realizados ou non superados. 

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

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

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

Aqueles que estableza a Consellería competente en materia de Educación. 

8. Bibliografía, materiais e documentos 
BELLAS, D. (2012). 24 estudos tonais para gaita de fol. Baiona: Dos acordes 

BOUSQUETS, N. (1988). 36 Etudes pour le flageolet. Celle: Moeck Verlag 

CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

COSTA, Iván. Tocatas varias. (Cadernos de Gaita, nº 13) 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. Nove cançoes do Mimo morto e umha cançom de amor. Cad. Gaita nº 6. 

LAMAS, Pedro. Luvas Verdes: Fandango desesperado. Cadernos de Gaita nº 14 

MARTÍNEZ TORNER, E. e BAL Y GAY, J. Cancionero Gallego. F. P. Barrié de la Maza, 2007 (facsímil da edición de 1973)  

SILVA, C. (2017). Manual ególatra básico. Vigo: Ton e son 

STOCKHAUSEN, K. (1974-1975). Tierkreis. Germany: Stockhausen Verlag 

VAAMONDE MANTEIGA, Xesús. Solo de Gaita. Ed. Cumio. Vigo, 2000. 

VARIOS. Doce polainas enteiras. Edicións do Cumio. Vigo, 1998. 

VARIOS. De pano sedán. Edicións do Cumio. Vigo, 2003. 

AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París)  

BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997. 

CARPINTERO, P. Os sons esquencidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006. 

DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)  

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006. 
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Programación Docente – Conxunto (I-VIII) 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA TRADICIONAL 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

LORENA FREIJEIRO 

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

1,5 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

3 3 3 3 3 3 3 3 Observacións 

      

DOCENTES 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 
Establecemento de hábitos , técnicas de ensaio e criterios interpretativos. Desenvolvemento da compenetración do/a intérprete dentro dun 
traballo colectivo, desempeñando funcións de solista e/ou integrante da agrupación. Desenvolvemento das capacidades de liderado en 
diferentes tipos de agrupacións. Práctica de lectura a primeira vista. Coñecemento do repertorio de conxunto da especialidade. 

COÑECEMENTOS 
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 

      

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

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

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

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Valorar a interpretación en conxunto como aspecto fundamental da formación musical e instrumental. TODAS 

Traballar a audición polifónica para discernir diferentes voces ó mesmo tempo que se executa a propia. TODAS 

Empregar os recursos de ornamentación e articulación, en función das necesidades expresivas do repertorio abordado polo conxunto instrumental. TODAS 

Ser consciente da importancia da investigación na música tradicional como fonte de inspiración e coñecemento así como o deber de preservala. TODAS 

Desenvolver a capacidade para improvisar dúos, segundas voces, baixos… TODAS 

Desenvolver as destrezas necesarias facer arranxos de obras para conxunto de gaitas nunha ou máis tonalidades. TODAS 

Dominar os xestos básicos que permitan a interpretación coordinada sen director. TODAS 

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

TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Repertorio Tradicional  

1.1 Análise e interpretación das obras do repertorio, así como adestramento permanente da memoria. 
Afondamento nos aspectos propios da interpretación de conxunto, con especial atención á afinación, empaste, 
volumes, etc. 1.2 Audición crítica das interpretacións realizadas e gravadas con anterioridade. 1.3 
Desenvolvemento mediante a observación e a propia experiencia dunha actitude crítica fronte ó fenómeno da 
interpretación musical. 1.4 Valoración e conciencia da importancia da gaita e do seu patrimonio musical na 
cultura galega como aporte á cultura universal. 

5 

Repertorio de autor 

2.1 Análise e interpretación das obras do repertorio, así como adestramento permanente da memoria. 
Afondamento nos aspectos propios da interpretación de conxunto, con especial atención á afinación, empaste, 
volumes, etc. 2.2 Valoración da evolución ó longo do século XX  e ata a actualidade da interpretación da música 
para gaita. 2.3 Audición crítica das interpretacións realizadas e gravadas con anterioridade. 2.4 
Desenvolvemento mediante a observación e a propia experiencia dunha actitude crítica fronte ó fenómeno da 

interpretación musical. 

5 

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

2 

Traballo técnico de conxunto 
4.1 Lectura a primeira vista de fragmentos propostos. 4.2 Afinación e empaste. 4.3 Valoración da ornamentación 
como elemento musical e non como elemento exclusivamente técnico. 

5 

Total de sesións por cuadrimestre 17 
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5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin de 
determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  
Segundo as 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. 

 

1,5 

- 

1,5 

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

 

24 

- 
24 

Traballo persoal. Correspóndese co que os alumnos traballan fóra da aula, tanto individualmente como grupalmente. 
O alumnado enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

 

- 

 

59 
59 

Audición interna (presencial / online). Aquela que serve como preparación das audicións públicas ou concertos. 2 - 2 

Audición pública (presencial / online). As audicións que se producen abertas ao público, e que teñen lugar durante 
as datas de exames.  

2 - 
2 

Total de sesións por cuadrimestre 90 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades (3m), corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA
S AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN CONTINUA 

Traballo de aula 

(presencial / online) 

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

correspondentes ao rendemento de cada alumno.  

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

TODAS 60% 

Audición 

(presencial / online) 

Faranse unha audición pública por cuadrimestre na que cada grupo amosará o traballo 

realizado. 

Se a audición realízase vía telemática o alumnado terá que achegar unha gravación de audio / 
vídeo de maneira individual e unha mestura do colectivo que terá que realizar un compoñente do 
grupo. 

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-) 

Traballo de aula 

(presencial / online) 

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

Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade crítica e 
autonomía. 

TODAS 60% 

Audicións 

(presencial / online) 

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

Se a audición realízase vía telemática o alumnado terá que achegar unha gravación de audio / 
vídeo de maneira individual e unha mestura do colectivo que terá que realizar un compoñente do 
grupo. 

TODAS 40% 

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

Exame práctico 

(presencial / online) 

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

Se a audición realízase vía telemática o alumnado terá que achegar unha gravación de audio / 
vídeo de maneira individual e unha mestura do colectivo que terá que realizar un compoñente do 
grupo. 

100% TODAS 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Exame práctico 

(presencial / online) 

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

Se a audición realízase vía telemática o alumnado terá que achegar unha gravación de audio / 
vídeo de maneira individual e unha mestura do colectivo que terá que realizar un compoñente do 
grupo. 

100% TODAS 

ERASMUS 
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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 establecido no RD 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 
CALLE, José Luis. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

FERNÁNDEZ SANTOMÉ, X e PÉREZ LORENZO, M. Os Morenos de Lavadores. Ed. Cumio, 2011. 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Paulo. Nove cançoes do Mimo morto e umha cançom de amor. (Caderno nº6 da colección Cadernos de Gaita). Ed . Dos Acordes. Pontevedra, 2006. 
INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888. 

LAMAS, Pedro. Luvas Verdes: Fandango desesperado. (Caderno nº14 da colección Cadernos de Gaita). Ed. Dos Acordes. Pontevedra, 2008. 

MARTÍNEZ TORNER, Eduardo e BAL Y GAY, Jesús. Cancionero Gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 2007 (facsímil da edición de 1973). 

NAVIA, X. Manuel e GARCÍA, F. Javier. Gaiteiros do Areal. Ed. Cumio, 2005 

PÉREZ LORENZO, Miguel. Moxenas, a memoria do son. Vida e obra dun gaiteiro. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da edición de 
1942). SOUTELO, Rudesindo. Borobó e Manuel María. Edita Arte Tripharia. Madrid, 1999. 

VV.AA. Doce polainas enteiras. Edicións do Cumio. Vigo, 1998. 

VV.AA. De pano sedán. Edicións do Cumio. Vigo, 2003. 

VV.AA. Gaita 2.1. Música do XXI ao xeito tradicional. Ed. Dos Acordes. 2009 

VV. AA. Os Campaneiros de Vilagarcía. Ed. Cumio, 2005 
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Programación Docente - Danza e baile tradicional de Galicia (I) 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA Danza e baile tradicional de Galicia 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA TRADICIONAL 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Lorena Freijeiro 

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

Cristian Silva 

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

2 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

          3                          Observacións 

      

DOCENTES 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com Consultar 

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

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 

Danza e baile tradicional xeral, Historia da música galega. 

TRANSVERSAIS 2, 4, 8 

XERAIS 5, 12, 14, 18 

ESPECÍFICAS Ei8, Ei10 - Em2, Em6      

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer a importancia da danza e do baile dentro das sociedades tradicionais. TODAS 

Coñecer os principais bailes tradicionais de Galicia TODAS 

Coñecer as principais danzas de Galicia TODAS 

Coñecer a indumentaria utilizada nos bailes e danzas de Galicia TODAS 

Practicar, memorizar e elaborar bailes representativos de Galicia TODAS 

Coordinar os movementos de pernas, torso, cabeza e brazos, en función do estilo e a danza TODAS 

Coñecer os conceptos básicos da danza clásica e contemporánea TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

As Danzas tradicionais de Galicia Tipos, características e diferenzas. 3 

Os bailes populares e tradicionais de 
Galicia  

Tipos, características e diferenzas. 3 

Ballet e danzas académicas Tipos, conceptos básicos. Roles de xénero. 1 

A indumentaria tradicional galega O traxe tradicional masculino e feminino  2 

Práctica de bailes e danzas Coñecer os bailes máis representativos. Práctica, memorización e improvisación. 6 

Creación e escritura de pasos Coñecer os métodos de escritura coreográfica. 1 

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 14   

Clase práctica. O grupo desenvolverá os exercicios e os bailes acordados na sesión anterior. O traballo centrarase 
principalmente na resolución de problemas individuais e derivados de bailar en grupo (posición do corpo, colocación na 
fila, etc.) 

14       
      

Traballo persoal. Correspóndese co que os alumnos traballan fóra da aula, tanto individualmente como grupalmente.       58       
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Avaliación. Proba escrita e práctica. 2   

Total de sesións por cuadrimestre 90 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requerimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 
a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o seguimento 
mediante gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencialidade superiores ás dúas semanas, afondarase en todas 
as cuestións teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simultánea á prácticas das mesmas. 

En todos os casos faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas complementarias. 

b) A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que 
nas audicións presenciais en directo. 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA
S AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo de aula 

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

TODAS 60% 

Proba escrita e práctica 
Realización dunha proba escrita e outra práctica sobre os contidos desenvolvidos nas clases da 

materia. 
TODAS 35% 

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

TODAS 5% 

*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 escrito 
O alumno entregará un traballo sobre algún dos temas contidos na materia. Este tema será 

acordado previamente co profesor, e a proba inclúe exposición do mesmo 
50% TODAS 

Proba escrita e práctica 
Realización dunha proba escrita e outra práctica sobre os contidos desenvolvidos nas clases da 
materia. 

50% TODAS 

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

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

50% TODAS 

Proba escrita e práctica 
Realización dunha proba escrita e outra práctica sobre os contidos desenvolvidos nas clases da 
materia. 

50% TODAS 

EXTRAORDINARIA 

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

50% TODAS 

Proba escrita e práctica 
Realización dunha proba escrita e outra práctica sobre os contidos desenvolvidos nas clases da 
materia. 

50% TODAS 

ERASMUS 

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

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

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco establecido no RD 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 

Albán Laxe, Calixto: O saber do pobo :Enciclopedia do traxe ,danza e músicas tardicionais Ed. Xerais.Vigo 2003 

Fernández Serra, M e X: Danzas gremiais e procesionais da provincia de Ourense. Vol II. Ourense: Deputación de Ourense. 2000  

Fraguas y Fraguas, A.: El traje gallego. Ed. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña, 1985. 

Linares, Juanjo: O baile en Galicia.Ed.Galaxia.Vigo 1986 

VV.AA: Galicia fai dos mil anos. O feito diferencial galego, vol. I e II. Ed. Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela, 1998. 
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Programación Docente de ESTILOS INTERPRETATIVOS 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA       

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA 

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 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 
Análise de diferentes estilos de interpretación da música tradicional, tendo en conta as características propias de cada instrumento (morfoloxía e 
afinación), a súa orixe (condicionamento xeográfico), e as interpretacións actuais ou históricas (características individuais e de diferentes 
colectivos). 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os requeridos na proba de acceso ao grao superior 

TRANSVERSAIS 2, 3, 13, 15 

XERAIS 2, 4, 9, 11, 17, 22 

ESPECÍFICAS 1, 2, 4, 5, 10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

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

Coñecer as figuras principais no mundo da gaita galega mediante as súas gravacións. TODAS 

Coñecer os elementos e normas básicas da análise e transcrición da música tradicional.             TODAS 

Valorar o patrimonio cultural musical de Galicia             TODAS 

Fomentar a análise crítica e razoada.                TODAS 

Establecer patróns e esquemas para a clasificación do repertorio para gaita mediante a interpretación.       TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

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

TODAS 

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

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

TODAS 

Repertorio Análise, transcrición, interpretación TODAS 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 
PRESENCIAI

S 

TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral: O profesor expón os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas 12       12 

Posta en común: En cada sesión haberá audicións comentadas e posta en común sobre o traballo realizado fóra da 
aula. 

5       
5 

Traballo persoal: Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior       71 71 

Avaliación 2       2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 
a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o segu imento 
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mediante gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencialidade superiores ás dúas semanas, afondarase en todas as 
cuestións teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simultánea á prácticas das mesmas. En todos 
os casos faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas complementarias. 

b)  A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas 
audicións presenciais en directo. 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo de aula 

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

como as faltas de asistencia de ser o caso. 

TODAS 50% 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 20% 

Entrega de traballos 
Cada alumno presentará nas datas sinaladas os traballos propostos en cada e terá que 
desenvolver un traballo de maneira máis extensa para a avaliación final. 

TODAS 30% 

*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-) 

Entrega de traballos 
Cada alumno presentará todos os traballos propostos durante o curso e terá que desenvolver un 
traballo de maneira máis extensa para a súa presentación. 

TODAS 60% 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 40% 

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

Entrega de traballos 
Cada alumno presentará todos os traballos propostos durante o curso e terá que desenvolver un 
traballo de maneira máis extensa para a súa presentación. 

TODAS 60% 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 40% 

EXTRAORDINARIA 

Entrega de traballos 
Cada alumno presentará todos os traballos propostos durante o curso e terá que desenvolver un 
traballo de maneira máis extensa para a súa presentación. 

TODAS 60% 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 40% 

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 
SCHUBARTH Dorothé e SANTAMARINA, Antón. Cancioneiro popular galego. Fundación Barrié de la Maza, A Coruña. 

The New GROVE Dictionary of Music and Musiciens, 2001 

Arquivo do patrimonio oral de identidade APOI. http://www.apoi-mpg.org/ do Museo do Pobo Galego. 

INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888. 

MARTÍNEZ TORNER, E. e BAL Y GAY, J. Cancionero Gallego. F. Pedro Barrié de la Maza, 2007 (facsímile da edición de 1973)  

CD Colección TIRACOLO. Ed Ouvirmos. 

CD Colección Os Nosos Gaiteiros. Ed Cumio 
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Programación Docente de Instrumento - Gaita I-II 

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

1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA Instrumento Gaita I-VIII 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO /A 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA / LORENA FREIJEIRO 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1,5 

ETCS/ CUADRIMESTRE 7,5 7,5       Observacións  

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO ALONSO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE 
TITORÍAS 

CRISTIAN SILVA BÓVEDA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE 

TITORÍAS 

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

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

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 

      

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

XERAIS 2, 3, 6, 8, 9, 11 

ESPECÍFICAS 1, 2, 4, 5, 7, 10 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis representativo do instrumento. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como instrumento fundamental.  TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de 
pasaxes complexas. 

TODAS 

Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Interpretación 

1.1. Perfeccionamento da capacidade artística, musical e técnica, que permitan abordar la 

interpretación dos repertorio máis representativos do instrumento.  

 

TODAS 

2. Análise musical aplicada 

2.1. Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

2.2. Diferenciación de estilos.  

 

TODAS 

3. Estudio do repertorio con instrumento 

acompañante  

3.1. Adecuación da afinación ao temperamento do piano.  

3.2. Interacción e reacción na interpretación a dúo.  

3.3. Diferenciación entre os roles solístico e camerístico.  

3.4. Xestualidade axeitada á comunicación da intención musical.  

 

TODAS 

4. Coñecemento dos diferentes estilos, 

principais compositores e tendencias da 

creación musical contemporánea 

4.1 Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  
4.2 Recursos máis comúns utilizados en textos musicais contemporáneos.  

4.3. Diferenciación de estilos. 

TODAS 

5. A memoria musical.  5.1 Análises de elementos formais, rítmicos, melódicos, texturas, etc...  TODAS 
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5.2 Adestramento progresivo da memoria  

 

6. Desenvolvemento da habilidade de 

repentizar obras de dificultade 

progresiva.  

6.1 Automatismo e velocidade na lectura.  

6.2 Comprensión dos elementos formais, harmónicos, temáticos, etc...  

6.3 Exercicios prácticos.  

 

TODAS 

7. Práctica da creación e improvisación.  

7.1 Formación de criterios estéticos e estilísticos.  

7.2 Potenciamento da estimulación creativa.  

 

TODAS 

8. A audición pública.  
8.1 Normas de comportamento imprescindibles para a interpretación escénica.  

 

2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin 
de determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  
Segundo as 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. 

 

1,5 
- 1,5 

Clase práctica individual (presencial / online): en cada sesión o alumnado tocará o acordado na sesión 
anterior. O profesor resolverá os problemas, acordará o material novo e o material a memorizar. 

24 - 24 

Traballo persoal: correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente. O 
alumnado enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

- 147,5 147,5 

Audición interna (presencial / online): aquela que serve como preparación das audicións públicas ou 
concertos. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

3 - 3 

Audición pública (presencial / online): as audicións que se producen abertas ao público, unha delas terá 
lugar durante as datas de exames. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada 
dita audición. 

4 - 4 

Total de horas por cuadrimestre 

 
180 180 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
ORDINARIA 

CONTÍNUA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 

Traballo persoal  

(presencial / online) 

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

correspondentes ao rendemento de cada alumno. 

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade 
crítica e autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo 
profesorado. 

45% TODAS 

Audicións públicas 

(presenciais / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. 
As impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá 
tocar de memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que 
ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó 
profesor/a unha vez rematada a audición online.  
 

45% TODAS 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e 
estudios) recollendo as impresións e incidencias nunha ficha de audición.  
O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que 
tocará como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas 
audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a 
unha vez rematada a audición online.  

10% TODAS 

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

ALTERNATIVA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 

Exame práctico 
O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 

100% TODAS 
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(presencial/ online) metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 
mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 
enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

EXTRAORDINARIA 

FERRAMENTAS CRITERIOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

AVALIADAS 

Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 
metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 
mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 

enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

100% TODAS 

ERASMUS 

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

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 

semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

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 
REFERENCIAS BÁSICAS 

CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

CAMPOS, E. Luces do Atlántico. Viaxe ritual por 3 faros galegos. Cadernos de Gaita nº 2  

AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París) BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997. 

CARPINTERO, P. Os sons esquecidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006. 

DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)  

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A Tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006. 

 

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

 

ANEXO 1 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesor Cristian Silva 
 

I Rep. Manuel Dopazo 

Fandango CF16 

Berducido - Lois Prado 

Les Fleurs - P. Delavigne 

Lamenterole - Pièces sans basse - J. D. Braun 

Aria das Bachianas Brasileiras nº5 - Villalobos 

Terzo terrario - C. Silva 

O menino voador - Hermeto Pascoal 

Matamá girl - D. Bellas 

24 estudos tonais - D. Bellas 

II Rep. José Marentes - Muiñeira e pasodobre 

Humours of Ballylouglhin - Trad. Irlandesa 

Valse Op. 69 nº 1, 2 / Prelude nº 4 - F. Chopin 

Bagatela 2 - Paulo p. 

A Division on a Ground - Mr. Finger 

Bría - Pablo Devigo 

Ardora - X. M. Budiño 

Hortus deliciarum - Efrén López 

Balcánico - C. Núñez 

 36 Etudes - Narcisse Bousquet (3/1) 

 

 

ANEXO 2 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesora Lorena Freijeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
Luces do Atlántico – E. Campos I, II, III 
Terzo terrario - Cristian Silva 
Dúas Flores – Pedro Lamas 
Bolboreta – Pedro Lamas 
Ándame unha pulgha detrás dun piollo – Agustín S. 
Berducido – Lois Prado  
Repertorio de José Marentes: 

- Pasodobre  
- Muiñeira 
- Libre 

 

Estudos Ernesto Campos 

Introdución o toque Pechado 

 

II 
Matamá Girl - D. Bellas 
Ardora - XM Budiño 
Bagatela 2 - Paulo p. 
Prelude nº 4 - F. Chopin 
Rep- Manuel Dopazo: 

- Muiñeira das Fiadas  
- Xota montañesa 
- Ribeira de Mondoñedo 

Alalá.Casto Sampedro (Arranxo) 
 

24 estudos tonais - David Bellas 
Balcánico - C. Núñez 
Ventoso - C. Silva 
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Programación Docente de Instrumento Gaita III-VI 

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

1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA Instrumento Gaita I-VIII 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO /A 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA / LORENA FREIJEIRO 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1,5 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

  9 9 9 9   Observacións  

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO ALONSO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE 
TITORÍAS 

CRISTIAN SILVA BÓVEDA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE 
TITORÍAS 

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

DESCRITOR 
Práctica instrumental principal, encamiñada á formación como músico instrumentista. Coñecemento progresivo de todas as posibilidades do 

instrumento, tanto a nivel técnico, expresivo e de repertorio. 

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 

      

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

XERAIS 2, 3, 6, 8, 9, 11 

ESPECÍFICAS 1, 2, 4, 5, 7, 10 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis representativo do instrumento. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como instrumento fundamental.  TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de 
pasaxes complexas. 

TODAS 

Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Interpretación 

1.1. Perfeccionamento da capacidade artística, musical e técnica, que permitan abordar la 

interpretación dos repertorio máis representativos do instrumento.  

 

TODAS 

2. Análise musical aplicada 

2.1. Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

2.2. Diferenciación de estilos.  

 

TODAS 

3. Estudio do repertorio con instrumento 

acompañante  

3.1. Adecuación da afinación ao temperamento do piano.  

3.2. Interacción e reacción na interpretación a dúo.  

3.3. Diferenciación entre os roles solístico e camerístico.  

3.4. Xestualidade axeitada á comunicación da intención musical.  

 

TODAS 

4. Coñecemento dos diferentes estilos, 

principais compositores e tendencias da 

creación musical contemporánea 

4.1 Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

4.2 Recursos máis comúns utilizados en textos musicais contemporáneos.  

4.3. Diferenciación de estilos. 

TODAS 
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5. A memoria musical.  

5.1 Análises de elementos formais, rítmicos, melódicos, texturas, etc...  

5.2 Adestramento progresivo da memoria  

 

TODAS 

6. Desenvolvemento da habilidade de 

repentizar obras de dificultade 

progresiva.  

6.1 Automatismo e velocidade na lectura.  

6.2 Comprensión dos elementos formais, harmónicos, temáticos, etc...  

6.3 Exercicios prácticos.  

 

TODAS 

7. Práctica da creación e improvisación.  

7.1 Formación de criterios estéticos e estilísticos.  

7.2 Potenciamento da estimulación creativa.  

 

TODAS 

8. A audición pública.  
8.1 Normas de comportamento imprescindibles para a interpretación escénica.  

 

2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin 
de determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  

Segundo as 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. 

 

1,5 
- 1,5 

Clase práctica individual (presencial / online): en cada sesión o alumnado tocará o acordado na sesión 
anterior. O profesor resolverá os problemas, acordará o material novo e o material a memorizar. 

24 - 24 

Traballo persoal: correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente. O alumnado 
enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

- 147,5 147,5 

Audición interna (presencial / online): aquela que serve como preparación das audicións públicas ou 
concertos. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

3 - 3 

Audición pública (presencial / online): as audicións que se producen abertas ao público, unha delas terá 
lugar durante as datas de exames. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada 

dita audición. 
4 - 4 

Total de horas por cuadrimestre 

 
180 180 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
ORDINARIA 

CONTÍNUA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 

Traballo persoal  

(presencial / online) 

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

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade 
crítica e autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo 
profesorado. 

45% TODAS 

Audicións públicas 

(presenciais / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. 
As impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá 
tocar de memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que 
ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó 
profesor/a unha vez rematada a audición online.  
 

45% TODAS 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e 
estudios) recollendo as impresións e incidencias nunha ficha de audición.  
O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que 
tocará como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas 
audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a 
unha vez rematada a audición online.  

10% TODAS 

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

ALTERNATIVA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 
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Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 
metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 
mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 
enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

100% TODAS 

EXTRAORDINARIA 

FERRAMENTAS CRITERIOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

AVALIADAS 

Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 
metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 

mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 
enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

100% TODAS 

ERASMUS 

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

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

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

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 
REFERENCIAS BÁSICAS 

CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

CAMPOS, E. Luces do Atlántico. Viaxe ritual por 3 faros galegos. Cadernos de Gaita nº 2  

AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París) BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997. 

CARPINTERO, P. Os sons esquecidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006. 

DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)  

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A Tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006. 

 

9. Observacións 
Adxúntase a esta programación o programa proposto para cada cuadrimestre. As obras e estudos correspondentes a cada curso son unha proposta, que poderá sufrir 

modificacións sempre consensuadas entre alumno e profesor, atendendo ás necesidades e adecuación a cada situación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesor Cristian Silva 
 

III 
Rep. Estilo Villanueva, Perfecto Feijoo: Fandango CF17 / CF102 
Jota Aragonesa 
Somnambulísmo - Lois Prado 
Prelude Bm - Bach/Siloti 
Faronells Ground from The Division Flute - Michel Farinel 
Pièces sans basse -  J. D. Braun 
Fascination - Fermo Dante (var. Aldo Bova) 
Voume, xa me vou - D. Bellas 
Samesugas - A. Pintos 
Nivoso - C. Silva 
Studies for fingercontrol (3) -F. Brüggen 
36 Etudes - Narcisse Bousquet (7/17) 
24 estudos tonais - D. Bellas 

IV 
Rep. Xan de Campañó: Pasarrúas GC17/ Marcha - Pasarrúas GC22 / Fandango GC10 
Concerto en Do menor para óboe - A. Marcello 
Nocturno Op. 9 nº 2 - F. Chopin 
Sonata in F minor TWV 41 - G. P. Telemann 
Bagatela 1 - Paulo p. 
Forró Brasil - Hermeto Pascoal 
The man on the bike - A. Bova 
Asturias - I. Albéniz 
The electric pumpink / Dive bombing jigs - Chris Armstrong 

Matricaria camomila - C. Núñez 

36 Etudes - Narcisse Bousquet (13/31) 

V 
Rep. Ricardo Portela: Fandango da Vella GC9 
Rep. Asturiano: Jota del Centro - J. Remis Ovalle 
Bourées de la Carrasca de la Vaca - Efrén López 
Preludio da un tema di Bach - Aldo Bova 
Le Retour des Hirondelles - R. Trognee/ B. Pagano 
Valse Op. 64, nº 1 / Nocturne Op. 37 - F. Chopin 
Fantasía 8 - G. F. Telemann 
Baixo nubes de mamey - C. Silva 
O Hiperactivo de Carril - David Bellas 
Studies for fingercontrol (1) - F. Brüggen 
36 Etudes - Narcisse Bousquet (14a) 
24 estudos tonais - D. Bellas 

VI 
Rep. Manuel López López, O poso 
Rep. Búlgaro: Daytchovo horo, Диан Душков черната гайда на Коль 
Sonata VI - Il Pastor Fido Op.13 - Chedeville  
Preludes de L'art de Preluder - J. Hotteterre 
Karatê - H. Gismonti 
Bagatela 3 - Paulo p. 
Impresións aventadas - D. Bellas 
Tierkreis - K. Stockhausen 
Alla barroca - C. Núñez 
36 Etudes - Narcisse Bousquet (32/33) 

 

 

ANEXO 2 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesora Lorena Freijeiro 
 

III 
Estilo Villanueva -Perfecto Feijoo: 
Fandango CF17 
Fandango CF102 
Alborada 
Fandango CF16 
Alalá ou cantar - D. Schubarth 
Samesugas - Anxo Pintos 
Cançom para un amante abandonado 
Bría - Pablo Devigo 
Voume, xa me vou - D. Bellas 
Sonambulismo – Lois Prado 
Preludio da un tema di Bach - Aldo Bova 
Muiñeira para Devigo - Ernesto Campos 

 

24 estudos tonais - David Bellas 
Nivoso // Xerminal  - C. Silva 
 



 
 

  

 

 Páxina 5 de 5 Guías Docentes 

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 
Xoán Tilve (Xan de Campañó): 
Pasarrúas GC17 
Marcha - Pasarrúas GC22 
Fandango GC10 
Repertorio de Darío Díaz 
Jota Aragonesa 
Baixo nubes de mamey - C. Silva 
Fascination - Fermo Dante (var. Aldo Bova) 
Bagatela 1 – Paulo p. 
Nocturne Op. 37 - F. Chopin 
Preludes de L'art de Preluder, J. Hotteterre 
Le Granade - Les Fleurs - P. Delavigne 

24 estudos tonais - David Bellas 
Matricaria camomila - C. Núñez 
Etude 7 - N. Bousquet // Etude 3/1 - N. 
Bousquet 
 

V 
Repertorio repaso: 

Voume, xa me vou - D. Bellas 
Sonambulismo – Lois Prado 

O Hiperactivo de Carril - David Bellas 
O soño da moza meiga – Daniel Fernández 
Percorrendo Vieiros – E. Campos 
Acuarela de Combarro – E. Campos 
Preludio da Suite I - BWV 1007 - JS Bach 
Repertorio de Ricardo Portela 
Fandango da vella GC9 
Rep. Manuel Viqueira 
Pasodobre 
Xota  
Muiñeira 
Repertorio de Clemente Díaz 
 
 

24 estudos tonais - David Bellas 
 

VI 
Variacións sobre Xota Marreco – David Bellas 
Impresións aventadas - D. Bellas 
Bagatela 3 - Paulo p. 
Valse Op.64 - F. Chopin 
Sonata VI - Il Pastor Fido Chedeville Op.13 
Composición propia do alumno 
Rep. Asturiano: 
Jota del Centro 
Jota de Remis – Tradicional Asturias 
Rep. Búlgaro: Daytchovo horo  
 
 

24 estudos tonais - David Bellas 
Alla barroca - C. Núñez 
Etude 32/33 - N. Bousquet 
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Programación Docente de Instrumento Gaita VII 

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

1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA Instrumento Gaita I-VIII 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO /A 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA / LORENA FREIJEIRO 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1,5 

ETCS/ CUADRIMESTRE       10  Observacións  

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO ALONSO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE 
TITORÍAS 

CRISTIAN SILVA BÓVEDA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE 

TITORÍAS 

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

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

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 

      

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

XERAIS 2, 3, 6, 8, 9, 11 

ESPECÍFICAS 1, 2, 4, 5, 7, 10 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis representativo do instrumento. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como instrumento fundamental.  TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de 
pasaxes complexas. 

TODAS 

Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Interpretación 

1.1. Perfeccionamento da capacidade artística, musical e técnica, que permitan abordar la 

interpretación dos repertorio máis representativos do instrumento.  

 

TODAS 

2. Análise musical aplicada 

2.1. Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

2.2. Diferenciación de estilos.  

 

TODAS 

3. Estudio do repertorio con instrumento 

acompañante  

3.1. Adecuación da afinación ao temperamento do piano.  

3.2. Interacción e reacción na interpretación a dúo.  

3.3. Diferenciación entre os roles solístico e camerístico.  

3.4. Xestualidade axeitada á comunicación da intención musical.  

 

TODAS 

4. Coñecemento dos diferentes estilos, 

principais compositores e tendencias da 

creación musical contemporánea 

4.1 Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  
4.2 Recursos máis comúns utilizados en textos musicais contemporáneos.  

4.3. Diferenciación de estilos. 

TODAS 

5. A memoria musical.  5.1 Análises de elementos formais, rítmicos, melódicos, texturas, etc...  TODAS 
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5.2 Adestramento progresivo da memoria  

 

6. Desenvolvemento da habilidade de 

repentizar obras de dificultade 

progresiva.  

6.1 Automatismo e velocidade na lectura.  

6.2 Comprensión dos elementos formais, harmónicos, temáticos, etc...  

6.3 Exercicios prácticos.  

 

TODAS 

7. Práctica da creación e improvisación.  

7.1 Formación de criterios estéticos e estilísticos.  

7.2 Potenciamento da estimulación creativa.  

 

TODAS 

8. A audición pública.  
8.1 Normas de comportamento imprescindibles para a interpretación escénica.  

 

2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin 
de determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  
Segundo as 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. 

 

1,5 
- 1,5 

Clase práctica individual (presencial / online): en cada sesión o alumnado tocará o acordado na sesión 
anterior. O profesor resolverá os problemas, acordará o material novo e o material a memorizar. 

24 - 24 

Traballo persoal: correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente. O 
alumnado enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

- 147,5 147,5 

Audición interna (presencial / online): aquela que serve como preparación das audicións públicas ou 
concertos. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

3 - 3 

Audición pública (presencial / online): as audicións que se producen abertas ao público, unha delas terá 
lugar durante as datas de exames. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada 

dita audición. 
4 - 4 

Total de horas por cuadrimestre 

 
180 180 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
ORDINARIA 

CONTÍNUA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 

Traballo persoal  

(presencial / online) 

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

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade 
crítica e autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo 
profesorado. 

45% TODAS 

Audicións públicas 

(presenciais / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. 
As impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá 
tocar de memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que 
ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó 
profesor/a unha vez rematada a audición online.  
 

45% TODAS 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e 
estudios) recollendo as impresións e incidencias nunha ficha de audición.  
O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que 
tocará como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas 
audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a 
unha vez rematada a audición online.  

10% TODAS 

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

ALTERNATIVA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 

Exame práctico 

(presencial/ online) 
O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 

100% TODAS 
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metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 
mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 
enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

EXTRAORDINARIA 

FERRAMENTAS CRITERIOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

AVALIADAS 

Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 
metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 
mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 

enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

100% TODAS 

ERASMUS 

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

Os/as alumnos/as estranxeiros, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non realizar un curso ou 

semestre completo, recibirán unha avaliación informativa e unha acreditación das horas lectivas realizadas. 

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 
REFERENCIAS BÁSICAS 

CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

CAMPOS, E. Luces do Atlántico. Viaxe ritual por 3 faros galegos. Cadernos de Gaita nº 2  

AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París) BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997. 

CARPINTERO, P. Os sons esquecidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006. 

DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)  

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006. 

 

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

 

ANEXO 1 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesor Cristian Silva 
 

VII 
Preludio da Suite I - BWV 1007 - J.S. Bach 
Valse brillante Op. 34 nº 2 / Mazurka Op.6 nº1 - F. Chopin 
Ripo, mais non esfiaño - Lois Prado 
Flight of the bumblebee - Rimsky-Korsakov 
Giselle - Heraldo do monte 
O ir o río - Paulo p. 
Bagatela 4 - Paulo p. 
Cantiga - Jesús González 
Minuetto - J. D. Braun  
Studies for fingercontrol (3) - F. Brüggen 
36 Etudes - Narcisse Bousquet (19) 

                         24 estudos tonais - D. Bellas 

 

 

ANEXO 2 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesora Lorena Freijeiro 
 

 VII 
Repertorio repaso: 
Rep. Asturiano: 
Jota del Centro 
Jota de Remis – Tradicional Asturias 
Rep. Búlgaro: Daytchovo horo 
Variacións sobre Xota Marreco – David Belals 
- Impresións aventadas - D. Bellas 
 
“H(2)O” Os ciclos de auga – D. Bellas 
Ripo, mais non esfiaño - Lois Prado 
Chorinho para ele - Hermeto Pascoal 
Giselle - Heraldo do monte 
O ir o río - Paulo p. 
 

:  
Alla barroca - C. Núñez 
Etude 32/33 - N. Bousquet 
24 estudos tonais - David Bellas 
Desafío - C. Núñez 

 



 
 

  

 

 Páxina 1 de 4 Guías Docentes 

 

Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Programación Docente de Instrumento Gaita VIII 

Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de 

outubro). 

1. Identificación e contextualización 

DISCIPLINA Instrumento Gaita I-VIII 

 ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO /A 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA / LORENA FREIJEIRO 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1,5 

ETCS/ CUADRIMESTRE 7,5 7,5       Observacións  

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO ALONSO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE 
TITORÍAS 

CRISTIAN SILVA BÓVEDA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE 
TITORÍAS 

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

DESCRITOR 
Práctica instrumental principal, encamiñada á formación como músico instrumentista. Coñecemento progresivo de todas as posibilidades do 

instrumento, tanto a nivel técnico, expresivo e de repertorio. 

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 

      

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

XERAIS 2, 3, 6, 8, 9, 11 

ESPECÍFICAS 1, 2, 4, 5, 7, 10 

3. Obxectivos 
DESCRICIÓN COMPETENCIAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar a interpretación do repertorio máis representativo do instrumento. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan gaita como instrumento fundamental.  TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de 
pasaxes complexas. 

TODAS 

Repentizar con soltura calquera fragmento adecuado ao nivel. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Interpretación 

1.1. Perfeccionamento da capacidade artística, musical e técnica, que permitan abordar la 

interpretación dos repertorio máis representativos do instrumento.  

 

TODAS 

2. Análise musical aplicada 

2.1. Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  

2.2. Diferenciación de estilos.  

 

TODAS 

3. Estudio do repertorio con instrumento 

acompañante  

3.1. Adecuación da afinación ao temperamento do piano.  

3.2. Interacción e reacción na interpretación a dúo.  

3.3. Diferenciación entre os roles solístico e camerístico.  

3.4. Xestualidade axeitada á comunicación da intención musical.  

 

TODAS 

4. Coñecemento dos diferentes estilos, 

principais compositores e tendencias da 

creación musical contemporánea 

4.1 Coñecemento das linguaxes utilizadas nas obras propostas.  
4.2 Recursos máis comúns utilizados en textos musicais contemporáneos.  

4.3. Diferenciación de estilos. 

TODAS 
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5. A memoria musical.  

5.1 Análises de elementos formais, rítmicos, melódicos, texturas, etc...  

5.2 Adestramento progresivo da memoria  

 

TODAS 

6. Desenvolvemento da habilidade de 

repentizar obras de dificultade 

progresiva.  

6.1 Automatismo e velocidade na lectura.  

6.2 Comprensión dos elementos formais, harmónicos, temáticos, etc...  

6.3 Exercicios prácticos.  

 

TODAS 

7. Práctica da creación e improvisación.  

7.1 Formación de criterios estéticos e estilísticos.  

7.2 Potenciamento da estimulación creativa.  

 

TODAS 

8. A audición pública.  
8.1 Normas de comportamento imprescindibles para a interpretación escénica.  

 

2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin 
de determinar en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid.  
Segundo as 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. 

 

1,5 
- 1,5 

Clase práctica individual (presencial / online): en cada sesión o alumnado tocará o acordado na sesión 
anterior. O profesor resolverá os problemas, acordará o material novo e o material a memorizar. 

24 - 24 

Traballo persoal: correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente. O 
alumnado enviará gravacións de audio / vídeo semanalmente a modo de seguimento da programación. 

- 147,5 147,5 

Audición interna (presencial / online): aquela que serve como preparación das audicións públicas ou 
concertos. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada dita audición. 

3 - 3 

Audición pública (presencial / online): as audicións que se producen abertas ao público, unha delas terá 
lugar durante as datas de exames. O alumnado enviará a gravación de audio / vídeo unha vez rematada 
dita audición. 

4 - 4 

Total de horas por cuadrimestre 

 
180 180 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
ORDINARIA 

CONTÍNUA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 

Traballo persoal  

(presencial / online) 

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

correspondentes ao rendemento de cada alumno. 

Valorarase a implicación do alumnado e o progresivo desenvolvemento da súa capacidade 
crítica e autonomía. Tamén se valorará a consecución do temario proposto polo 
profesorado. 

45% TODAS 

Audicións públicas 

(presenciais / online) 

Valorarase o control técnico, fidelidade ao texto e coherencia no estilo interpretativo en 
concordancia coa forma e estéticas das pezas, a capacidade artística e de comunicación. 
As impresións e incidencias serán recollidas nunha ficha de audición.  
Faranse dúas audicións públicas por cuadrimestre. En cada audición o alumnado deberá 
tocar de memoria un programa seleccionado en consenso co profesor. No caso de que 
ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó 
profesor/a unha vez rematada a audición online.  
 

45% TODAS 

Audición de aula 

(presencial / online) 

Valoraranse as capacidades de contido relativo á técnica do instrumento (escalas e 
estudios) recollendo as impresións e incidencias nunha ficha de audición.  
O alumnado deberá presentar os estudios correspondentes a este cuadrimestre, dos que 
tocará como mínimo un escollido en consenso co profesor. No caso de que ditas 
audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e enviadas ó profesor/a 
unha vez rematada a audición online.  

10% TODAS 

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

ALTERNATIVA 
CRITERIOS PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS FERRAMENTAS 
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Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 
metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 
mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 
enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

100% TODAS 

EXTRAORDINARIA 

FERRAMENTAS CRITERIOS PONDERACIÓN 
COMPETENCIAS 

AVALIADAS 

Exame práctico 

(presencial/ online) 

O alumnado presentará a totalidade do programa correspondente a cada curso. En canto 
as obras, tocará una selección musical de entre 30 e 45 minutos onde polo menos a 
metade deberá ser interpretada de memoria. Dentro da selección deberá interpretar como 

mínimo un dos estudos propostos para o curso.  

No caso de que ditas audicións sexan online terán que ser gravadas polo alumnado e 
enviadas ó profesor/a unha vez rematada a audición online. 

Tamén terá que repentizar un fragmento proposto adecuado a cada nivel. 

100% TODAS 

ERASMUS 

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

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

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

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 
REFERENCIAS BÁSICAS 

CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

CAMPOS, E. Luces do Atlántico. Viaxe ritual por 3 faros galegos. Cadernos de Gaita nº 2  

AIRES DA TERRA. VR0101 de A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París) BUDIÑO, Xosé Manuel. Paralaia. BL596. Ed. Bolobolo. 1997. 

CARPINTERO, P. Os sons esquecidos. G21103 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 1999. COSTA, Iván. Ávrego. CD51179. Ed. Cumio. Vigo, 2006. 

DOPAZO, M. Crónicas porteñas. Col. A Tiracolo. Ouvirmos. 2005 (copia do orixinal de 78 r.p.m.)  

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 de A tiracolo. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

MARENTES, J. O gaiteiro de Santa Xuliana. G21145 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio. Vigo, 2004. 

VIQUEIRA, M. O Gaiteiro de Vilaverde. G21189 de Os nosos Gaiteiros. Ed. Cumio, 2006. 

 

9. Observacións 
Adxúntase a esta programación o programa proposto para cada cuadrimestre. As obras e estudos correspondentes a cada curso son unha proposta, que poderá sufrir 

modificacións sempre consensuadas entre alumno e profesor, atendendo ás necesidades e adecuación a cada situación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesor Cristian Silva 
 

VIII 
Khronokrator - Efrén López 
Chorinho pra ele - Hermeto Pascoal 
Bagatela 5 - Paulo p. 
Two insect pieces - B. Britten 
Studies for fingercontrol (2/5) - F. Brüggen 
Desafío - C. Núñez 
36 Etudes - Narcisse Bousquet 
Aqua - José Luis Sánchez 
Praeludium and Allegro - Kreisler 

 

 

 

ANEXO 2 

REPERTORIO ORIENTATIVO DE GAITA. CSMVigo – Profesora Lorena Freijeiro 
 

 VIII 
Repertorio de Manuel López "O Poso" 
Xota vella de Visantoña (p) - APOI mus285 
Repertorio da Limia (varios gaiteiros) 
Jota aragonesa (p) de José Rguez. Santalla 
Jota aragonesa de César Fernández 
Bagatela 4 ou 5 - Paulo p. 
Cantiga - Jesús González 
Xardín Liofilizado - David Bellas 
Tierkreis - K. Stockhausen 
Composición propia do alumno 
Preparación TFE 

:  
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Programación Docente – Gaitas doutras tradicións locais e tipoloxías (I) 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA TRADICIONAL 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

LORENA FREIJEIRO 

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 

LORENA FREIJEIRO ALONSO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 morfoloxía, funcionamento, o son e a construción das gaitas; parentescos e diferenzas entre os diferentes tipos de gaitas 
existentes (punteiros cónicos e cilíndricos, número de bordón, afinacións, etc.). Recoñecemento visual e auditivo das diferentes gaitas e das 
súas especificidades interpretativas.  

COÑECEMENTOS 
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 

      

TRANSVERSAIS 1, 2, 3, 8, 16 

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

ESPECÍFICAS 1, 2, 7 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer a orixe e evolución das cornamusas, formas, tipos e características fundamentales morfolóxicas e tímbricas.                TODAS 

Comprender os fundamentos físicos da producción de son dos diferentes tipos de cornamusas, así como as características máis relevantes. TODAS 

Aprender a clasificar as cornamusas de diferentes épocas e culturas en distintos grupos e familias en función de diversos criterios.       TODAS 

Coñecer o uso e función das cornamusas dende unha perspectiva antropolóxica.                TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Morfoloxía e clasificación Orixe. Evolución. Familias. Características. Sistemas de clasificación 5 

Chirimías Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos 2 

Cornamusas primitivas Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos 2 

Cornamusas europeas orientais Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos 2 

Cornamusas europeas occidentais Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos 2 

A gaita na Península Ibérica Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos 2 

Cornamusas barrocas e derivadas Características xerais, principios acústicos dos instrumentos, diferentes tipos e exemplos concretos 2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral (presencial / online). Introdución xeral de cada un dos contidos teóricos da materia con apoio de 
material audiovisual. 

14 - 
14 

Escoita / Posta en común (presencial / online). En cada sesión haberá audicións comentadas e posta en común sobre 
o traballo individual fóra da aula.   

7 - 
7 

Lectura guiada de fontes ((presencial / online). 3 - 3 

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

- 64 
64 

Probas de avaliación (presencial / online). 2 - 2 
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COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA
S AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo de aula 

(presencial / online) 

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

correspondentes ao rendemento de cada alumno. 

Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desenvolvemento dos contidos da materia.  

TODAS 70% 

Traballo escrito 

(presencial / online) 

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

TODAS 30% 

*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 escrito 

(presencial / online) 

O alumno entregará un traballo sobre os temas contidos na materia. Este tema será acordado 
previamente co profesor. A proba inclúe exposición do mesmo, presencial ou telemática. 

100% TODAS 

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

Traballo escrito 

(presencial / online) 

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

100% TODAS 

EXTRAORDINARIA 

Traballo escrito 

(presencial / online) 

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

100% TODAS 

ERASMUS 

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

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

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco establecido no RD 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 
VAN HEESE, Jean-Pierre. "Cornemuses. Un infini sonore". Ed. Coop Breith, 2014 

García Oliva Alfonso: "Museo de la Gaita" Ed. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Gijón, 1992. 

Pintos Xoan Manuel: "A Gaita Galega" Ed. Real Academia Galega, 1981. 

Díaz Joaquín, Delgado Luis: "Instrumentos musicales en los museos de Urueña" Ed. Fundación Joaquín Díaz y Museo de la música Luis Delgado 

Quintas Suárez Moisés: " Guía didáctica de instrumentos galegos" Ed. Ouvirmos, 2011. 
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Programación Docente de HISTORIA DOS INSTRUMENTOS DA MTPG 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA HISTORIA DOS INSTRUMENTOS DA MTPG 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA 

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 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 
Estudo e descrición dos instrumentos da música tradicional galega. Aproximación ao diverso material instrumental de Galicia representado nas 
tipoloxías de aerófonos, cordófonos, membranófonos e idiófonos do patrimonio artístico e cultural. Clasificación organolóxica dos instrumentos 

dende diversos criterios. 

COÑECEMENTOS 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 

      

TRANSVERSAIS 1, 2, 8, 13 

XERAIS 9, 12, 20, 21, 25 

ESPECÍFICAS 2 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias dos instrumentos da música tradicional en Galicia. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura.. TODAS 

Estudar a adapatación do sistema de clasificación de instrumentos de Erich Moritz von Hornbostel y Curt Sachs aos instrumentos da música tradicional de 
Galicia 

TODAS 

Achegarse aos usos instrumentais nas formacións relacionadas coa música tradicional. TODAS 

Desenvolver ferramentas para o traballo en equipo. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

OS IDIÓFONOS 1.1 Idiófonos de golpe - 1.2 Idiófonos punteados - 1.3 Idiófonos refregados 4 

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

OS CORDÓFONOS 3.1 Cordófonos simples ou cítaras - 3.2 Cordófonos compostos - 3.3 Cordófonos punteados 3 

OS AERÓFONOS 
4.1 Aerófonos libres - 4.2 Aerófonos de sopro (instrum. de vento) - 4.3 Aerófonos de lingüeta - 4.4 Aerófonos 

corporais - 4.5 Capítulo específico sobre gaita galega (morfoloxía, historia, etc.)           
4 

CONXUNTOS  5.1 Principais conxuntos instrumentais. Formación, usos e costumes. 3 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral 12       12 

Posta en común: En cada sesión haberá audicións comentadas e posta en común sobre o traballo realizado fóra da aula. 5       5 

Traballo persoal: Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior       71 71 

Avaliación 2       2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 
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a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o seguimento mediante 
gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencial idade superiores ás dúas semanas, afondarase en todas as cuestións 
teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simul tánea á prácticas das mesmas. En todos os casos 
faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas complementarias. 

b) A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas 
audicións presenciais en directo. 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo de aula 
O profesor elaborará un libro de aula no que figurarán os contidos de cada sesión cos comentarios 
sobre a aportación de cada alumno. Tamén figurará a data de cada sesión, o traballo pendente 

para a seguinte, e as faltas de asistencia se é o caso. 
TODAS 50% 

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

TODAS 25% 

Exame 
O alumno realizará unha proba escrita, mediante a que serán avaliados os coñecementos 

adquiridos da materia. 
TODAS 20% 

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

TODAS 5% 

*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 
Realización dunha proba escrita na que o alumnado mostrará os coñecementos que posúe arredor 

dos contidos da materia. 
50% TODAS 

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

50% TODAS 

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

Exame 
Realización dunha proba escrita na que o alumnado mostrará os coñecementos que posúe arredor 

dos contidos da materia. 
50% TODAS 

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

50% TODAS 

EXTRAORDINARIA 

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

50% TODAS 

Traballo 
Presentación dun traballo de temática acordada entre profesor e alumno previamente, e 

relacionada cos contidos da materia. 
50% TODAS 

ERASMUS 

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

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

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 
CARPINTERO, Pablo. Os instrumentos musicais na tradición galega. Ed Difusora. Ourense, 2009 

CAMPOS CALVOSOTELO, Javier. Fiesta, identidad y contracultura. Contribuciones al estudio histórico de la Gaita en Galicia. Ed. Deputación de Pontevedra, 2007  

ETNO-FOLK. Revista galega de Etnomusicoloxía. Nº5. Ed. Dos Acordes, 2006 
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Programación Docente de INTRODUCIÓN Á MÚSICA TRADICIONAL GALEGA 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA INTRODUCIÓN Á MÚSICA TRDICIONAL GALEGA 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER C) Optativa TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA 

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

2 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

                         6           Observacións 
      

DOCENTES 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 
Esta materia céntrase no achegamento á música tradicional de Galicia a nivel básico, tanto na interpretación como no coñecemento de fontes 
bibliográficas e gravacións históricas. Traballarase tanto a música instrumental como a música vocal, con especial atención ás danzas e ritmos 
tradicionais. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os requeridos na proba de acceso ao grao superior. 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

Análise das músicas da MTO, Outros instrumentos da MTPG, Conxunto Tradicional e Folk 

TRANSVERSAIS 1, 2, 3, 7, 8, 13, 16, 17 

XERAIS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17 

ESPECÍFICAS 2, 7, 8 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Achegarse á música tradicional galega á través da interpretación colectiva, estudo e escoita do repertorio máis representativo da mesma. TODAS 

Coñecer os ritmos básicos relacionados coa danza en Galicia. TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias dos instrumentos da música tradicional en Galicia TODAS 

Traballar á ornamentación como parte fundamental da música tradicional. TODAS 

Achegarse á metodoloxía da transcrición e da análise da música tradicional TODAS 

Coñecer as formacións máis habituais dentro da música tradicional en Galicia. TODAS 

Coñecer as fontes das que dispomos relacionadas coa música tradicional de Galicia. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Características diferenciadoras 
1.1. Escalas e modos. Ritmo e tempo. Forma. Voces. 

1.2. Xéneros, estilo e carácter dos ritmos máis representativo na música para baile. 
TODAS 

2. Organoloxía da música galega 
2.1. Idiófonos, membranófonos, cordófonos e aerófonos. 

2.2. Coñecemento básico da gaita, a percusión e a zanfona como instrumentos principais na música galega. 
TODAS 

3. Formacións representativas Principais conxuntos instrumentais. Formación, usos e costumes. A figura do solista. TODAS 

4. Ornamentación na música tradicional 

4.1. Diferenciación entre ornamentación e articulación 

4.2. Colocación e interpretación da ornamentación 

4.3. Improvisacións e variacións como elementos imprescindibles na interpretación da música tradicional 

TODAS 

5. A música vocal. Cantares. 

5.1. Ciclo do ano 

5.2. Ciclo da vida 

5.3. Outros cantos 

TODAS 

6. As fontes 
6.1. A música tradicional rexistrada. Gravacións históricas en audio e vídeo. 

6.2. Cancioneiros e publicacións de interese. 
TODAS 

7. Análise Transcrición e análise da música vocal e instrumental. TODAS 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

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

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral: O profesor expón os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas 24  24 

Posta en común: En cada sesión haberá audicións comentadas e posta en común sobre o traballo realizado fóra da aula. 10  10 

Traballo persoal: Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior  144 144 

Avaliación 2  2 

Total de horas por cuadrimestre 180 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 
a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o seguimento mediante 
gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencialidade superiores ás dúas semanas, afondarase en todas as cuestións 
teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simultánea á prácticas das mesmas. En todos os casos 

faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas complementarias. 

b) A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas 
audicións presenciais en directo.  

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo de aula 

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

TODAS 45% 

Exame escrito Proba escrita sobre temas traballados na aula e identificación de audicións relacionadas. TODAS 30% 

Audición pública 
Audición ao público onde se exporá o traballado. As obras deberán interpretarse de memoria por 
parte de todos os membros da agrupación. 

TODAS 20% 

Actividades 
Valorarase tamén a participación activa en actividades relacionadas coa materia, organizadas polo 
centro, como cursos, charlas, seminarios, concertos, funcións escénicas, etc. De non existir tal 

actividade esta porcentaxe da nota recaerá no traballo semanal recollido no libro de aula. 
TODAS 5% 

*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 
Proba escrita sobre os temas contidos nesta programación e identificación de audicións 

relacionadas. 
TODAS 50% 

Audición 
Interpretación de música tradicional sobre instrumento ou voz. En caso de necesitar un conxunto, o 
alumno aportará os acompañantes necesarios 

TODAS 50% 

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

Exame escrito 
Proba escrita sobre os temas contidos nesta programación e identificación de audicións 
relacionadas. 

TODAS 50% 

Audición 
Interpretación de música tradicional sobre instrumento ou voz. En caso de necesitar un conxunto, o 
alumno aportará os acompañantes necesarios 

TODAS 50% 

EXTRAORDINARIA 

Exame escrito 
Proba escrita sobre os temas contidos nesta programación e identificación de audicións 
relacionadas. 

TODAS 50% 

Audición 
Interpretación de música tradicional sobre instrumento ou voz. En caso de necesitar un conxunto, o 
alumno aportará os acompañantes necesarios 

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 o ficiais. 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 
CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999. 
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GONZÁLEZ, Daniel. Así canta Galicia. Ourense, 1963. 

INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888. 

LÓPEZ COBAS, Lorena. Historia da música galega. Ed. Ouvirmos, 2013 

MARTÍNEZ TORNER, Eduardo e BAL Y GAY, Jesús. Cancionero Gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 2007 (facsímil da edición de 1973). 

RIVAS, X. L. e IGLESIAS, B. (Mini e Mero). Cantos, coplas e romances de cego I e II. Ophiusa, 1999 

SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da ed.1942). 

SCHUBARTH, D. e SANTAMARINA, A. Cancioneiro popular galego. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña, 1984. 

CAMAFEITA, Olga. A música popular en Galicia. Traballo fin de carreira. Vigo, 2002 

CARPINTERO, Pablo. Os instrumentos musicais na tradición galega. Difusora. Ourense, 2009. 

CASAL, Xosé e CARRO, P. Música folklórica galega. Inespal metal. A Coruña, 1996. 

GONZÁLEZ, Clodio. As festas cíclicas do ano. Manuais do Museo do Pobo Galego. Noia, 1991. 

AIRES DA TERRA. VR0101 da colección  A Tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004. (copia do orixinal de 1904 gravado en París). 

GAITEIROS DE SOUTELO. Terra de Montes. VR0108 da colección A tiracolo. Ed. Ouvirmos. 2004 (copia do orixinal de 1928 gravado en Ourense). 

LOMAX, Alan. The spanish recordings. Galicia. Rounder. 1952 

SANTALICES, Faustino. Gravacións históricas de zanfona 1927-1949. Regal / Boa 

Recollidas de campo de diferentes fontes privadas 
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Programación Docente de OUTROS INSTRUMENTOS 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO IMTP XEFE/A DO DEPARTAMENTO LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1 

ETCS/ CUADRIMESTRE      
   

  
               3           Observacións 

      

DOCENTE 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 
Achegamento aos diferentes instrumentos presentes na música tradicional e que non son tratados noutras materias do itinerario de instrumentos da 
música tradicional e popular de Galicia. Consecución dunha visión global a nivel práctico dos instrumentos máis salientables do universo da música 
tradicional galega. Práctica da lectura a primeira vista, transposición e improvisación. 

COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

Os requeridos na proba de acceso ao grao superior 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

TRANSVERSAIS T2, T3, T6, T13 

XERAIS X2, X4, X6 

ESPECÍFICAS EI1, EI2, EI4, EI5, EI10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer o funcionamento básico e características contrutivas dos diversos instrumentos presentes na tradición galega. TODAS 

Perfeccionar a práctica simultánea de voz e outros instrumentos. TODAS 

´Coñecer os elementos básicos do canto popular galego. Coplas e estruturas de cancións.  TODAS 

Achegarse aos instrumentos que tradicionalmente acompañan o canto en Galicia. Morfoloxía, usos e interpretación. TODAS 

Aplicar as diversas ferramentas electrónicas e dixitais nos instrumentos da tradición galega TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

A canción tradicional en Galicia Cancións tradicionais. Fontes bibliográficas e arquivos sonoros. 3 

Instrumentos de acompañamento á voz  Instrumentos que tradicionalmente acompañan a voz. Ritmos básicos: muiñeira, xota e agarrados. 4 

Interpretación Elaboración dun pequeno repertorio con diversos instrumentos. Práctica de voz e outros instrumentos. 4 

Construción Construción de pequenos instrumentos totalmente funcionais presentes na tradición galega. 3 

As tecnoloxías electrónicas e dixitais Experimentación e emprego de pedais, samplers e recursos dixitais nos instrumentos tradicionais galegos.  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: O profesor expón os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas 7       7 

Posta en común: grupalmente organízanse as sesións prácticas.  8       8 

Traballo persoal: Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior       73 73 

Avaliación 2       2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 
a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o seguimento mediante 
gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencial idade superiores ás dúas semanas, afondarase en todas as cuestións 
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teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simul tánea á prácticas das mesmas. En todos os casos 
faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas complementarias. 

b) A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas 

audicións presenciais en directo. 

6. Avaliación 

FERRAMENTAS DE 
AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
COMPETEN

CIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación contínua) 

Traballo de aula 

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

TODAS 50% 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 20% 

Proba práctica / audición 
Interpretación de diferentes obras galegas amosando o coñecemento de, como mínimo, 3 instrumentos dos 
traballados durante o curso. 

TODAS 30'% 

*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-) 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 40% 

Proba práctica / audición 
Interpretación de diferentes obras galegas amosando o coñecemento de, como mínimo, 3 instrumentos dos 
traballados durante o curso. En caso de necesitar un conxunto, o alumno aportará os acompañantes 
necesarios. 

TODAS 50% 

Traballo de construción Construción dun pequeno instrumento funcional presente na tradición galega. TODAS 10% 

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

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 40% 

Proba práctica / audición 
Interpretación de diferentes obras galegas amosando o coñecemento de, como mínimo, 3 instrumentos dos 
traballados durante o curso. En caso de necesitar un conxunto, o alumno aportará os acompañantes 

necesarios. 
TODAS 50% 

Traballo de construción Construción dun pequeno instrumento funcional presente na tradición galega. TODAS 10% 

EXTRAORDINARIA 

Proba escrita Constará de parte teórica e audicións para analizar e comentar. TODAS 50% 

Proba práctica /audición 
Interpretación de diferentes obras galegas amosando o coñecemento de, como mínimo, 3 instrumentos dos 
traballados durante o curso. En caso de necesitar un conxunto, o alumno aportará os acompañantes 
necesarios. 

TODAS 40% 

Traballo de construción Construción dun pequeno instrumento funcional presente na tradición galega. TODAS 10% 

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 o ficiais. 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 
CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999. 

INZENGA CASTELLANOS, José. Cantos y bailes populares de España. Madrid, 1888. 

MARTÍNEZ TORNER, Eduardo e BAL Y GAY, Jesús. Cancionero Gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 2007 (facsímil da edición de 1973). 

SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da ed.1942). 

SCHUBARTH, D. e SANTAMARINA, A. Cancioneiro popular galego. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña, 1984. 

CARPINTERO, Pablo. Os instrumentos musicais na tradición galega. Difusora. Ourense, 2009. 

LOMAX, Alan. The spanish recordings. Galicia. Rounder. 1952 

SANTALICES, Faustino. Gravacións históricas de zanfona 1927-1949. Regal / Boa 
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Programación Docente de PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto 163/2015, do 29 de outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA INSTRUMENTAL 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

CRISTIAN SILVA 

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

1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

                              3      Observacións 

      

DOCENTE 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

CRISTIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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

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

COÑECEMENTOS PREVIOS Os requeridos na proba de acceso ao grao superior 

RELACIÓN CON OUTRAS DISCIPLINAS       

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T8, T15 

XERAIS X5, X10, X19, X24, X25, X26 

ESPECÍFICAS EI6 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer o patrimonio musical e os instrumentos musicais da música tradicional de Galicia. Poñer en valor os mesmos como parte  da cultura musical de 
Galicia. 

TODAS 

Aprender a seleccionar, analizar e ordenar material con criterio pedagóxico TODAS 

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

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

Desenvolver ferramentas para falar e expoñer en público TODAS 

Aprender a desenvolver unha unidade didáctica TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

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

1 

A unidade didáctica Partes da unidade didáctica. Coñecemento teórico de cada unha delas. 7 

Novas tecnoloxías 
3.1 Portais institucionais. Recursos educativos na web 

3.2 Elaboración de material didáctico de apoio á exposición. Power point. Publisher.Keynote. Prezi. 
8 

Posta en escena Realización práctica do proxecto. 1 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral: O profesor expón os elementos que necesitaremos para a realización das actividades propostas 12       12 

Posta en común: En cada sesión haberá audicións comentadas e posta en común sobre o traballo realizado fóra da aula. 5       5 

Traballo persoal: Correspóndese co traballo que realiza o alumnado fóra da aula, seguindo instrucións da sesión anterior       71 71 

Avaliación 2       2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial, semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 
a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o seguimento mediante 
gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencial idade superiores ás dúas semanas, afondarase en todas as cuestións 
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teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simul tánea á prácticas das mesmas. En todos os casos 
faranse as adaptacións necesarias en función dos medios dos que dispoña o alumnado.  Asemade, profundarase en actividades formativas complementarias. 

b) A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

c) As presentacións públicas e probas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas 

audicións presenciais en directo. 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

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

TODAS 40% 

Traballo escrito 

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

TODAS 35% 

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

TODAS 25% 

*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 escrito 

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

TODAS 50% 

Proba escrita Realizarase unha proba escrita que versará sobre os temas contidos nesta programación didáctica. TODAS 50% 

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

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

TODAS 50% 

Proba escrita Realizarase unha proba escrita que versará sobre os temas contidos nesta programación didáctica. TODAS 50% 

EXTRAORDINARIA 

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

TODAS 50% 

Proba escrita Realizarase unha proba escrita que versará sobre os temas contidos nesta programación didáctica. 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 o ficiais. 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 
DÍAZ ALCARAZ, F. (2002): Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha. 

ALVÁREZ MÉNDEZ, J.M. (2000). Didáctica, Curriculo y evaluación: ensayos sobre cuestiones didácticas. Madrid: Miño y Davila. 

BERICAT, E. (1998): La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Barcelona. Ariel. 

ELLIOT, J. (1990). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata. 

MARHUENDA FLUIXÁ, F. (2000). Didáctica General. Madrid: Ediciones de la Torre. 

PACIOS, A. (1980): Introducción a la Didáctica. Madrid, Cincel-Kapeluzs. 

PÉREZ GÓMEZ, A. (1985). Paradigmas contemporáneos en investigación didáctica.  

PÉREZ GÓMEZ, A. y GIMENO SACRISTÁN, J.: La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal.  

PIAGET, J. (1971). Psicología y pedagogía. Barcelona: Ariel. 

RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (2004): La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor. Málaga, Aljibe. 

SWANWICK, K. (2000). Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata. 

TEJADA FERNÁNDEZ, J. (2005): Didáctica-curriculum: diseño, desarrollo y evaluación curricular. Davinci. Mataró-Barcelona. ISBN 84-933732-7-3 
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Programación Docente de PERCUSIÓN TRADICIONAL 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA PERCUSIÓN TRADICIONAL 

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

CARLOS CASTRO 

CUADRIMESTRE I II III IV V VI VII VIII Horas de clase semanais 1 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

3 3 3 3                     Observacións 
      

DOCENTES 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

CARLOS CASTRO carloscastro@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 técnica interpretativa nos instrumentos tradicionais máis importantes que complementan a visión da música tradicional, 
desenvolvendo unha interpretación axeitada con cada instrumento e estilo. 

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 

      

TRANSVERSAIS T2, T6, T16, T17 

XERAIS X1, X2, X3, X4, X6, X10, X11, X12, X22 

ESPECÍFICAS EI1, EI2, EI5, EI7, EI8 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Coñecer basicamente as técnicas dos instrumentos. TODAS 

Desenvolver as técnicas de acompañamento. TODAS 

Desenvolver o papel de acompañante único ou en grupo. TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

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

TODAS 

PANDEIRETA, PANDEIRA 
2.1. agarre e golpeo básico - 2.2. riscado  - 2.3. muiñeira, rumba, xota, etc, e ritmos baseados en compases 

irregulares. 2.4. Outros estilos tradicionais. 
TODAS 

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

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

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

Total de horas por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Avaliación Inicial:  Realizarase durante a primeira semana do curso escolar e de xeito personalizado, co fin de determinar 
en que grao de consecución están os obxectivos do último cuadrimestre afectado polo Covid. Segundo os resultados se 
informará ao alumno/a e se programarán exercicios, estudos ou obras, de xeito que se recuperen aqueles aspectos 
menos desenvolvidos nese período. Según as 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. 

1  1 

Exposición teórico-práctica: Proposición de problemas técnicos e musicais revisados na clase coa demostración do 
profesor ou coa utilización doutros recursos. 

16       16 

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

      71 71 

Actividades de avaliación: Audición individual ou en grupo co instrumento ou instrumentos asignados polo profesor. 2       2 
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Total de horas por cuadrimestre 90 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requerimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requerise: 
 a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Cesga, Drive, Skype, Google Meets, etc.). Combinarase o seguimento 
mediante gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencialidade superiores ás dúas semanas, afondarase en tódalas 
cuestións teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simultánea á prácticas das mesmas. En 
tódolos casos faranse as adaptacións necesarias en función dos instrumentos de percusión dos que dispoñe o alumno.  Asemade, se profundará en actividades formativas 
complementarias.. 
 b)  A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

 c)  As audicións públicas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas audicións 
presenciais en directo. 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo persoal Participación na clase e calidade do estudo. TODAS 50% 

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

musicalidade. 
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-) 

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

TODAS 100% 

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

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

musicalidade. 
TODAS 100% 

EXTRAORDINARIA 

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

musicalidade. 
TODAS 100% 

ERASMUS 

Os/as alumnos/as oficiais que participen en programas de intercambio internacional, deberán aportar unha certificación dos créditos realizados e a cualificación obtida no centro de 
destino. En caso contrario deberán examinarse dos contidos establecidos para esta materia igual que os restantes alumnos/as oficiais. Se 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/as, participantes en programas de intercambio internacional, serán avaliados igual que os alumnos/as oficiais. No caso de non rea lizar 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 
PEL E MADEIRA. VOL.1. VAAMONDE, X. E ROMERO, X.L. ED. DOS ACORDES.  

PEL E MADEIRA. VOL.2. VAAMONDE, X. E ROMERO, X.L. ED. DOS ACORDES. 

OS NOSOS GAITEIROS. V.V.A.A. ED. CUMIO. 

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS NA TRADICIÓN GALEGA. CARPINTERO, P. ED. DIFUSORA. 

12 POLAINAS ENTEIRAS. VAAMONDE, X. ED. CUMIO. CADERNO 12: LUVAS VERDES. LAMAS, P. ED. DOS ACORDES. 
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Programación Docente – Técnicas de control emocional e corporal (I) 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA  

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Colectiva 

DEPARTAMENTO MÚSICA TRADICIONAL 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

LORENA FREIJEIRO 

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

2 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

               2                     Observacións 

      

DOCENTES 
NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

LORENA FREIJEIRO ALONSO lorenafreijeiro@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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 básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que 
minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e 
memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público. 

COÑECEMENTOS 
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 

 

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

XERAIS 8, 21, 24, 25 

ESPECÍFICAS 4, 6, 8, 10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

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

Obter ferramentas para combater o medo escénico TODAS 

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

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

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

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

As emocións 1.1. Ansiedade , pánico escénico, ira… - 1.2. Como manexar as emocións 3 

Técnicas básicas de relaxación 2.1. Respiración profunda - 2.2. Detención do pensamento - 2.3. Relaxación muscular - 2.4. Ensaio mental. 4 

Expresión corporal a través das 

emocións 
3.1. Conceptos básicos - 3.2. Linguaxe corporal - 3.3. Intelixencia emocional 3 

Relaxación progresiva de Jacobson 4.1. Que é. - 4.2. Que se logra. - 4.3. Coma se consigue. - 4.4. Para que se recomenda. 3 

Entrenamento autóxeno de Schultz 5.1. Que é. - 4.2. Que se logra. - 4.3. Coma se consigue. - 4.4. Para que se recomenda. 2 

Exercicios para músicos 6.1. Como evitar lesións - 6.2. Tipos de exercicios - 6.3. Táboas de exercicios 2 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Exposición maxistral (presencial / online). Introdución xeral de cada un dos contidos teóricos da materia con apoio de 

material audiovisual. 
14 - 

14 

Escoita / Posta en común (presencial / online). En cada sesión haberá audicións comentadas e posta en común sobre 
o traballo individual fóra da aula.   

7 - 
7 

Lectura guiada de fontes ((presencial / online). 3 - 3 

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

- 64 
64 
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Probas de avaliación (presencial / online). 2 -  

Total de sesións por cuadrimestre 90 

 

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial o non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise. 

 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA
S AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

Traballo de aula 

(presencial / online) 

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

Valorarase a implicación do alumno e o progresivo desenvolvemento dos contidos da materia. 

TODAS 70% 

Traballo escrito 

(presencial / online) 

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

telemática. 
TODAS 30% 

*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 escrito 

(presencial / online) 

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

100% TODAS 

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

Traballo escrito 

(presencial / online) 

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

100% TODAS 

EXTRAORDINARIA 

Traballo escrito 

(presencial / online) 

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

100% TODAS 

ERASMUS 

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

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

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

7. Alumnado con necesidades educativas especiais 
DESCRICIÓN CRITERIOS E PAUTAS 

No marco establecido no RD 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 
KLEIN-VOGELBACH Susanne, LAHME Albrecht, SPIRGI-GANTERT Irene, Interpretación musical y postura corporal, Ed. Akal, 2000 

SARDÁ RICO Esther, “En Forma: Ejercicios para músicos” Ed. Paidós 

MAYER, Leonard B. “Emoción y significado en la música”. Ed. Alianza Editorial. Madrid, 2001 

RINK, John. “La interpretación musical”. Ed. Alianza Editorial. Madrid, 2006 

DALIA, Guillermo, POZO Ángel. “El músico: una introducción a la psicología de la interpretación musical”. Ed. Mundimusica. Madrid, 2009. 

PINTANEL, Mónica. “Técnicas de relajación creativa y emocional”. Ed. Thomson Paraninfo. Madrid, 2005. 

DALIA Guillermo. “Cómo superar la ansiedad escénica en músicos: un método eficaz para dominar los “nervios” ante las actuaciones musicales”. Ed. Mundimusica, 2004. LÓPEZ 
Andrés, PÉREZ-LLANTADA Mª Carmen. “Psicología para intérpretes artísticos:estrategias para la mejora técnica, artística y personal”. Ed. Thomson-Paraninfo, 2006. CONABLE 
Barbara, CONABLE William. “Como aprender la Técnica Alexander. Un manual para estudiantes”. Ed. Obelisco, 2001 

FÁBREGAS Silvia, ROSSET Jaume “A tono, ejercicios para mejorar el rendimiento del músico”. Ed. Paidotribo, 2005 
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Programación Docente de ZANFONA I-II 
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA       

ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER B) Obrigatoria TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

LORENA FREIJEIRO 

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

IVÁN ABAL / CRISTIAN SILVA 

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

2 

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

                    3 3           Observacións 

 

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

IVÁN ABAL Ivan_abal@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

CRSITIAN SILVA cristian_silva@csmvigo.com VER CADRO DE TITORÍAS 

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

DESCRITOR 
Coñecemento e práctica da zanfona, tanto na interpretación como nos aspectos organolóxico e histórico do instrumento. Coñecemento dos 
xéneros e do repertorio máis representativo do instrumento, con especial atención ao repertorio en Galicia. 

COÑECEMENTOS 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 

      

TRANSVERSAIS T2, T3, T6, T13 

XERAIS X2, X4, X6 

ESPECÍFICAS EI1, EI2, EI4, EI5, EI10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Perfeccionar as capacidades artísticas, musicais e técnicas, que permitan abordar o coñecemento e interpretación do repertorio máis representativo do 
instrumento. 

TODAS 

Coñecer as características morfolóxicas e acústicas propias do instrumento, indispensable para  a optimización de recursos do mesmo. TODAS 

Coñecer o patrimonio musical tradicional da nosa cultura e achegamento ás doutros pobos que teñan a zanfona como instrumento fundamental. TODAS 

Mostrar independencia progresiva para resolver problemas, xa sexan técnicos ou musicais. Ter métodos de traballo que posibiliten a resolución de 
pasaxes complexas. 

TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

Achegamento ao instrumento 

1.1 Morfoloxía 

1.2 Mantemento do instrumento, materiais e proceso constructivo. 

1.3 Afinacións de bordóns e cantantes 

1.4 Colocación das mans e do corpo 

1.5 Primeiras prácticas sobre a roda e sobre o teclado. 

3 

Exercicios técnicos 

2.1 Primeiras prácticas sobre a roda 

2.2 Pulsación, valores e equivalencias. Afinacións -  

2.3 Dixitacións básicas en escalas e arpexios 

2.4 Primeiras prácticas sobre a roda e sobre o teclado o teclado. 

3 

Materiais e fontes 

Coñecemento de materiais e fontes, principalmente en Galicia. 3.1 Material bibliográfico 

3.2 Gravacións históricas 

3.3 Iconografía e outros 

2 

Intérpretes e escolas 
.4.1 A zanfona tradicional. A figura de Faustino Santalices 

4.2 Outros 
2 

Repertorio 

5.1  Repertorio histórico. Principais compositores 

5.2  Repertorio tradicional en Galicia  

5.3  Outros 

7 

Total de sesións por cuadrimestre 17 

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

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

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

17       17 

Correspóndese co que o alumno traballa sobre o instrumento individualmente, tanto na aula como fóra dela.       71 71 

Aquela que serve como preparación das audicións públicas ou concertos e audicións internas (na aula) 2       2 

Total de horas por cuadrimestre 90 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

ORDINARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA (Con avaliación continua) 

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

TODAS 60% 

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

TODAS 25% 

Exame O alumno presentará os estudos acordados co profesor para este cuadrimestre. TODAS 10% 

Actividades 

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

TODAS 5% 

*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 práctico 

O alumno presentará a totalidade do repertorio e técnica previamente acordado co profesor. 

Interpretación dunha obra proposta polo alumno, que deberá ser tocada e cantada ao tempo.  

Repentización dun fragmento proposto adecuado ao nivel 

TODAS 100% 

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

Exame práctico 

O alumno presentará a totalidade do repertorio e técnica previamente acordado co profesor. 

Interpretación dunha obra proposta polo alumno, que deberá ser tocada e cantada ao tempo.  

Repentización dun fragmento proposto adecuado ao nivel 

TODAS 100% 

EXTRAORDINARIA 

Exame práctico 

O alumno presentará a totalidade do repertorio e técnica previamente acordado co profesor. 

Interpretación dunha obra proposta polo alumno, que deberá ser tocada e cantada ao tempo.  

Repentización dun fragmento proposto adecuado ao nivel 

TODAS 100% 

ERASMUS 

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

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

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

COVID-19: A actividade lectiva adaptarase a modalidade presencial , semi-presencial ou non presencial en función da situación sanitaria de cada momento e os seus 
requirimentos en canto a aforo, distancia de seguridades, corentenas preventivas, etc., de xeito que a situación sanitaria o requirise: 

   a) As clases poderán ser substituídas polo traballo telemático mediante o uso da aula virtual e outros medios (Cesga, Drive, Skype, Google Meet, etc.). Combinarase o 
seguimento mediante gravacións audiovisuais coa clase por videoconferencia.  No caso de producirse situacións de non presencialidade superiores ás dúas semanas, 
afondarase en tódalas cuestións teóricas e de contexto relacionadas coas pezas traballadas e o estudo da materia, que normalmente se abordan de maneira simultánea 
á prácticas das mesmas. En tódolos casos faranse as adaptacións necesarias. Asemade, se profundará en actividades formativas complementarias.. 
     b)  A entrega do traballo persoal poderán ser substituída pola entrega de gravacións, traballos a través da aula virtual ou videoconferencias. 

                        c)  As audicións públicas poderán empregar os medios telemáticos (gravacións ou emisións en streaming) seguindo, na media do posible, as mesmas pautas que nas 
audicións presenciais en directo. 

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 
CALLE, José Luís. Aires da terra. La poesía musical de Galicia. Madrid, 1999 

CLASTRIER, Valentin. La vielle et l’univers de l’infinie roue-archet. Ed. Modal, 2006 

FUSTIER, Paul. Practique de la vielle à roue. Ed. S.M.L., 2002 

BITEAUD, Laurent. La vielle à roue – Doigtés et virtuosité. Ed. JM. Fuzeau,  

SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto e FILGUEIRA VALVERDE, José. Cancionero musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1982 (facsímil da ed. 1942). 
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SANTALICES, Faustino. La Zanfona. Lugo, 1956 

SEOANE, Antón. Faustino Santalices. Investigador, gaiteiro e zanfonista. Ed. Ir Indo, 2000 

VV. AA. Actas do congreso Faustino Santalices. Ciencia da gaita, consciencia da zanfona. Ed. Difusora. Ourense, 2011. •  

VV. AA. Le Vielleux. Métamorphoses d’une figure d’artiste du XVII e XVIII siècle. Ed. Fage. Lyon, 2008 

Faustino Santalices. Gravacións Históricas de Zanfona. 1927-1949 
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Programación Docente do Traballo Fin de Estudos (IMTP)  
Ensinanzas Superiores de Música Título superior de música (ensinanzas reguladas polo Decreto   163/2015 , do 29 de .outubro) 
1. Identificación e contextualización 
DISCIPLINA       

ESPECIALIDADE Interpretación ITINERARIO IMTP 

CARÁCTER TFE TIPO DE CLASES Individual 

DEPARTAMENTO IMTP 
XEFE/A DO 
DEPARTAMENTO 

Lorena Freijeiro 

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

Lorena Freijeiro / Cristian Silva 

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

      

ETCS/ 
CUADRIMESTRE 

                              5 5 Observacións 

      

DOCENTES 

NOME E APELIDOS MAIL/TEL/WEB TITORÍA 

Lorena Freijeiro  lorenafreijeiro@csmvigo.com 
VER CADRO DE TITORÍAS 

Cristian Silva cristian_silva@csmvigo.com 

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 
Interpretación dun concerto público con elaboración e defensa dun traballo académico que poderá versar sobre diversos aspectos do repertorio 
elixido, do seu instrumento ou calquera outra temática relacionada coa especialidade e itinerario. 

COÑECEMENTOS PREVIOS Os adquiridos nas materias cursadas con anterioridade 

RELACIÓN CON OUTRAS 
DISCIPLINAS 

      

TRANSVERSAIS T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T14, T15, T16 

XERAIS X2, X3, X5, X6, X7, X8, X10, X13, X21, X25 

ESPECÍFICAS EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI8, EI10 

3. Obxectivos 

DESCRICIÓN 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

Interpretación dun recital público de entre 45 e 70 minutos cun descanso opcional non computable que non supere os 15 minutos. 
- Mostrar a capacidade e madurez necesaria para, por si só, abordar o programa elixido, no que se porán de manifesto as capacidades 

artísticas, musicais e técnicas adquiridas. 
- Mostrar un repertorio representativo do instrumento, abordando diferentes épocas e estilos traballados. 
- Mostrar unha visión global do repertorio e que o concerto discorra de maneira que non resulte unha sucesión de obras inconexas. 
- Mostrar un control do instrumento que permita manter unha afinación estable do punteiro e dos bordóns, así como o empaste con outros 

instrumentos. 
- Mostrar versatilidade á hora da escolla do repertorio, amosando capacidades para abordar repertorios e técnicas diferentes sobre o 

instrumento. 

TODAS 

Defensa dun traballo académico (TA) que poderá versar sobre diversos aspectos do repertorio elixido, do seu instrumento ou calquera outra temática 
relacionada coa especialidade e itinerario.  

- Achegarse á investigación 
- Mostrar a capacidade e madurez necesaria para a elaboración dun pequeno traballo académico cumprindo cos requisitos esixidos para o 

mesmo 
- Perfeccionar as técnicas da comunicación verbal en público 

TODAS 

4. Contidos 
TEMAS DESCRITOR SUBTEMAS SESIÓNS 

1. Preparación do programa de concerto  

 

 

A aprobación do programa de concerto seguirá o procedemento xeral descrito na ORDE do 21 de novembro de 
2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música en desenvolvemento do 
Decreto 163/2015, así como tamén o recollido no Protocolo do TFE vixente para o curso académico actual. 

      

O alumnado poderá incluír no seu programa de concerto pezas de música de conxunto. Para a interpretación 

destas obras o alumno presentará os seus propios instrumentistas acompañantes. 
      

O programa de concerto poderá ser interpretado parcial ou completamente de memoria.       

Segundo o ORDE do 21 de novembro de 2016 Artigo 37, previamente o/a titor/a do alumnado, deberá achegar 
informe individualizado ao Tribunal do TFE en relación ao desenvolvemento do proxecto e cantas outras 

circunstancias considere signicativas ou relevantes para a correcta avaliación do TFE. 
      

2. Recital público 

O programa de concerto terá carácter público e será dunha duración de entre 45 e 70 minutos, cun descanso 
opcional non computable que non supere os 15 minutos. 

      

A realización do programa de man correrá a cargo do/a alumno/a. Convén que conteña portada (indicando o nome 

do alumno, dos colaboradores e do titor/a), currículo do alumno e colaboradores, repertorio, e notas ao programa.   
      

Respecto das copias a entregar das partituras do programa de concerto, seguirase o recollido no Protocolo do TFE       
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vixente no curso académico. 

A aprobación do proposta do Traballo académico (TA) seguirá o procedemento xeral descrito na ORDE do 21 de 
novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música en 
desenvolvemento do Decreto 163/2015, así como tamén o recollido no Protocolo do TFE vixente para o curso 

académico actual. 

      

3. Elaboración do traballo académico 

A temática do traballo académico será de libre elección para o alumnado, se ben terá que ter relación co itinerario 
de Instrumentos da música tradicional e popular de Galicia. Contará con:  

- Extensión mínima de 20 páxinas en tamaño DiN A4, con letra Arial 11 puntos a dobre espazo, sen 
contar as referencias bibliográficas e títulos ou “Times New Roman” 12 puntos a espazo de 1,5.  

- Non se aceptarán textos escritos a man.  
- A aliñación do texto será xustificada, a excepción das numeracións ou listas. 
- Deberá incluír ademais un resumo do mesmo en inglés.  
- O documento poderá imprimirse nunha soa cara de papel ou a ambas caras. 

Deberá tratar os seguintes apartados-tipo, que teñen que ser redactados con orde, claridade, solidez na 
argumentación e afán crítico e científico: 

1. Portada (debe conter todos os datos identificativos: Título, Autor, Titor/a, Curso académico, 
Especialidade-Itinerario, Logo oficial do Conservatorio) 

2. Xustificación do tema do traballo. 
3. Definición dos obxectivos do traballo.  
4. Elaboración do estado da cuestión sobre o tema proposto. 
5. Discusión metodolóxica. 
6. Deseño de bases de datos e utilización de recursos informáticos e Tecnolóxicos (de ser o caso) 
7. Desenvolvemento do traballo 
8. Conclusións. 
9. Bibliografía 
10. Índices 
11. Anexos (de ser o caso)  

 

Respecto das características e número de exemplares a entregar do TA, seguirase o recollido no Protocolo do TFE 
vixente no curso académico. 

 

4. Exposición e defensa do traballo 
académico 

A exposición pública do traballo académico non excederá no seu conxunto os 30 minutos de duración.    

Poderase facer uso de software para apoiar a presentación, no que se pode incluír audio e vídeo se é necesario. 
Do mesmo xeito, tamén se pode apoiar a presentación coa interpretacións de obras, fragmentos ou exemplos 
prácticos. 

 

Ao remate da exposición o Tribunal poderá manter un debate co/a alumno/a sobre aquelas cuestións referidas ao 
contido do traballo que os seus membros consideren oportunas. O tempo de preguntas e defensa quedará a criterio 

de tribunal e alumno/a, pero deberá estar rematado unha hora antes da celebración do concerto.  
 

5. Metodoloxía e Planificación Docente 

TIPO DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN 
HORAS 

PRESENCIAIS 
HORAS NON 

PRESENCIAIS 
TOTAL 
HORAS 

Titorías individuais (presenciais / online): orientación e seguimento da preparación do recital e da elaboración do TA. 
(Teranse en conta as sesións adicadas aos ensaios co/a pianista acompañante, de ser o caso). 

Variable, dependendo do número de 
sesións de titorías realizadas 

6-20 

Recital(presencial / online): interpretación pública ante tribunal do programa de concerto presentado . 2  2 

Exposición  (presencial / online) e defensa do traballo académico. 1  1 

Traballo persoal: comprenderá  o estudo do programa de concerto presentado • a pescuda e a análise crítica das fontes 
de información para o desenvolvemento da temática do traballo, a redacción da memoria e a preparación da exposición, 
empregando as ferramentas de software de edición e presentación axeitadas 

 277 - 291 
277-291 

Total de sesións por cuadrimestre 300 

6. Avaliación 
FERRAMENTAS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 
AVALIADAS 

PONDERACIÓN 

Na sesión de cualificación posterior á interpretación do programa de concerto e á defensa do traballo académico, seguiranse os criterios expostos no artigo 37.5 e 37.6 da ORDE do 
21 de novembro de 2016. A acta final incluirá un informe do Tribunal. Para tal efecto, seguirase o modelo de rúbrica aprobado na CCP no curso académico vixente.  

Elaboración, exposición e 
defensa da memoria do TFE 
(Traballo Académico presencial 
/ online) 

1. Rigor na aproximación ao obxecto de estudo desde unha perspectiva científica, 
performativa, histórica ou pedagóxica.  

2. Claridade na redacción do texto, rigor no manexo e uso das fontes bibliográficas e no 
sistema de citas empregado.  

3. Orixinalidade do obxecto de estudo, coherencia na estruturación do texto e na 
metodoloxía empregada. 

4. Interese dos resultados e/ou conclusións achegadas  
5. Claridade e orixinalidade na exposición pública: estruturación axeitada, coherencia 

entre o contido da exposición e o corpo do TA, uso de ferramentas de apoio e/ou 
interpretación propia de exemplos musicais   

TODAS 20% 

Recital 

(presencial / online) 

1. Capacidades musicais: expresividade, comunicatividade, capacidade para facer un 
discurso ameno e interesante, coherencia estilística, creatividade. 

2. Capacidades técnicas: afinación do instrumento, recursos interpretativos específicos 
dixitacións, calidade de son e dificultade das obras. 

3. Posta en escena: control do espazo, posicionamento na escena, vestiario de concerto, 
presenza escénica (seguridade, aplomo, control do espazo e tempo), interpretación de 
memoria. 

TODAS 80% 
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4. Interpretación en conxunto (de ser o caso): empaste e afinación cos diferentes 
instrumentos, control de volumes, flexibilidade na interpretación, coherencia estilística 
e interpretativa entre os músicos do conxunto. 

5. Versatilidade: resolución de diferentes repertorios: música tradicional, música de autor, 
música de nova creación, novas técnicas instrumentais, distintas agrupacións. 

 

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 
- Consultar o Protocolo do TFE vixente para o curso académico. 
- ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música en desenvolvemento do Decreto 163/2015, do 29 

de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e 
Pedagoxía na Comunidade Autónoma de Galicia (dog do 1 de decembro de 2016). 

 

 

 

 


