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1. Introdución

A presente  programación desenvolve  os  obxectivos,  contidos,  metodoloxía  e  avaliación  dos
catro  cursos  do  grao  elemental  e  dos  seis  cursos  que  conforman  o  grao  profesional  da
especialidade de Frauta de bico e os aspectos que rexen as correspondentes probas de acceso a
estas ensinanzas.

O grao elemental de música constitúe unha etapa clave na formación do futuro instrumentista xa
que  senta  as  bases  que  o  preparan  para  afrontar  as  ensinanzas  profesionais  posteriores.   A
finalidade das ensinanzas de grao elemental é promover a autonomía do/a alumno/a para que a
súa capacidade de expresión musical adquira a calidade artística que lle permita acceder ao grao
profesional. 

O grao profesional ten como obxectivo proporcionarlle ao alumno/a unha formación artística de
calidade e garantir a súa cualificación como futuro profesional da música.  A finalidade das
ensinanzas  profesionais  concrétase  en  catro  funcións  básicas:  formativa,  orientadora,
profesionalizadora  e  preparatoria  para  estudos  posteriores.  A  superación  das  ensinanzas
profesionais de música dará dereito á obtención do título profesional correspondente.

As ensinanzas elementais de Frauta de bico están reguladas polo  Decreto 198/2007, do 27 de
setembro,  polo que se establece a ordenación do grao elemental  das  ensinanzas de réxime
especial de música. As ensinanzas profesionais de Frauta de bico están reguladas polo Decreto
203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas  profesionais de
réxime especial de música.

2. Metodoloxía

A  metodoloxía  didáctica  baséase  na  interacción  profesor-alumn@  e  ten  como  obxectivo
promover aprendizaxes significativas, potenciar a participación activa do alumnado e favorecer
a motivación e o interese. Fundaméntase na proposta de actividades que teñen como obxectivo
estimular  a  aprendizaxe  progresiva  do/a  alumno/a  así  como  o  desenvolvemento  da  súa
sensibilidade artística, coa finalidade de que o axuden a ir adquirindo autonomía no estudo e
calidade na interpretación.

As actividades programadas para as clases individuais consisten, por unha banda, en exercicios
prácticos que traballan destrezas ou capacidades de maneira illada ou combinada (articulación,
respiración,  afinación,  practicas  de improvisación,  prácticas  de imitación,  lectura á  primeira
vista,  análise  de  audicións),  e,  por  outra  banda,  a  práctica  dos  estudos  e  obras  do  nivel
correspondente, nos que se deberá amosar o nivel de aprendizaxe acadada, tanto a nivel técnico
como expresivo.
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3. Atención á diversidade

O conxunto  do alumnado caracterízase pola  súa  heteroxeneidade:  esta  diversidade  débese a
factores  sociais,  culturais,  xeográficos,…  así  como  ás  diferentes  capacidades,  intereses  e
motivacións  de  cada  alumno/a  en  particular,  etc.  Neste  contexto,  o  docente  identificará  as
dificultades que presenten os alumnos/as e adoptará as medidas necesarias para o seu tratamento
efectivo.

Para adaptar os obxectivos  de cada unidade de programación aos alumnos/as que presenten
algún tipo de dificultade na aprendizaxe, procederase, en primeiro lugar, a delimitar o aspecto,
destreza ou capacidade a traballar, para, en segundo lugar, adaptar o programa ao caso concreto
do/a alumno/a. Por último, deberá avaliarse se se acadaron os obxectivos propostos en relación
ás dificultades que se presentaban ao inicio do proceso de aprendizaxe.

4. Temas transversais

Nas clases e nas actividades que se organicen fóra da aula estarán presentes temas transversais
que se consideran fundamentais para a formación do/a alumno/a como persoa.

4.1 Educación en valores

As ensinanzas de música contribuirán a fomentar no alumnado actitudes e valores baseados no
respecto  mutuo  entre  as  persoas,  o  compañeirismo,  a  igualdade  entre  homes  e  mulleres,  o
respecto ás distintas culturas, a solidariedade, a xustiza, a educación para a paz, a educación
ambiental, a educación para a saúde, así como o esforzo, a crítica e a iniciativa persoal.

4.2 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC´s)

Fomentarase  no  alumnado  o  uso  das  novas  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación
aplicadas  á  aprendizaxe  musical:  dispositivos  de  reprodución  de  audio,  gravadora  de  son,
cámara de vídeo, ordenador, tablet,...

Ademais, o alumnado terá acceso a unha aula virtual con contidos complementarios ás clases.

5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas

Durante  o curso escolar  realizaranse un mínimo de tres  audicións  de alumnos/as.  Ademais,
poderanse organizar concertos do alumnado fóra do Conservatorio.

Por outra banda, promoverase a participación e asistencia do alumnado nas distintas actividades
que organice o centro dentro e fóra das súas instalacións como concertos e outras actividades.
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6. Secuenciación do curso

6.1 Primeiro Curso do Grao Elemental

6.1.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal que permita coller o instrumento de xeito correcto

 Coñecer as partes da frauta de bico

 Coñecer a familia da frauta de bico

 Levar a cabo o mantemento da frauta de bico

 Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano (escala cromática do’ a re’’’)

 Empregar con corrección o ataque simple (t, d)

 Realizar staccato e legato correctamente (ligado por graos conxuntos)

 Iniciarse na realización de ornamentación sinxela: trilo, mordente

 Producir un son claro e limpo

 Traballar a respiración diafragmática

 Traballar a afinación

 Interpretar un repertorio básico de obras de distintas épocas e autores (música antiga, clásica,
popular, contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente 

 Iniciarse na lectura á primeira vista

 Desenvolver a capacidade memorística

 Iniciarse na práctica instrumental conxunta

 Valorar o patrimonio musical en xeral e o galego en particular como fonte de enriquecemento

 Favorecer o gusto pola música antiga

6.1.2 Contidos

Conceptuais

- Dixitación da frauta de bico soprano (escala cromática de do’ a re’’’)

- Posición corporal

- Colocación do instrumento 

- A relaxación

- O movemento de mans e dedos
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- A respiración

- A afinación

- Ataque simple (t,d) 

- Articulacións: legato, staccato. 

- O acento musical

- O fraseo

- A dinámica. O matiz.

- O tempo

- O carácter

- Ornamentación básica: trilo, mordente. 

-  Repertorio  básico  de  obras  da  música  dos  séculos  XIV-XVIII,  música  clásica,  popular,  e
contemporánea: coñecemento de obras representativas, autores, estilos

- Técnicas de estudo

Procedimentais

- Adopción dunha posición corporal relaxada que permita coller o instrumento con corrección

- Identificación das partes dunha frauta de bico

- Identificación dos distintos tamaños de frautas que compoñen a familia do instrumento

- Práctica do ataque simple (t,d)

- Práctica do legato (graos conxuntos), staccato

- Práctica das indicacións de dinámica, tempo, agóxica, carácter

- Iniciación ao fraseo musical

- Práctica da respiración diafragmática

- Corrección da afinación

- Práctica da ornamentación básica

- Adestramento progresivo da memoria

- Lectura á primeira vista

- Iniciación á improvisación sinxela

- Iniciación á comprensión das estruturas básicas dunha melodía

- Práctica da escala e arpexos de do maior e la menor natural
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- Interpretación dun repertorio básico de obras de distintas épocas e autores (música antiga,
clásica, popular, contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente

- Creación de hábitos de estudo 

Actitudinais

- Gozo coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

6.1.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a. 

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Adoptar una posición corporal correcta

- Coller o instrumento con corrección

- Demostrar coñecemento básico do instrumento

- Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano barroca (escala cromática, dúas oitavas)

- Controlar a respiración

- Procurar un son estable e nítido

- Controlar a afinación

- Empregar o ataque simple (t,d) con corrección

- Realizar legato e staccato con corrección

- Realizar unha medición correcta

- Ler textos á primeira vista con corrección
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- Interpretar de memoria

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Amosar capacidade de aprendizaxe

- Interpretar un repertorio de obras de distintos estilos, de acordo coa intencionalidade do autor,
empregando  o  fraseo,  a  acentuación,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter,  a
ornamentación, a dinámica e outros recursos expresivos de xeito adecuado

- Interpretar estudos antigos e modernos con corrección

- Realizar as escalas de do maior e la menor natural, cos respectivos arpexos, de memoria

- Practicar música de conxunto

- Participar nas audicións trimestrais

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos (ver Anexo 9.5):

- 1 obra de Jacob van Eyck (tema e variacións adecuados a este nivel) ou obra similar

- 6 movementos de sonata, danzas ou pezas de extensión similar, de distintas épocas,
autores  e  estilos:  música  dos  séculos  XIV-XVIII,  temas  clásicos,  música  popular,
música contemporánea

- 2 obras a elixir entre: dúos, tríos, obras para máis de tres frautas

-12 leccións ou estudos antigos/modernos

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 2 pezas a solo/con baixo continuo e 2 pezas de conxunto
de frautas de bico.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escala de do maior e la menor natural, cos seus correspondentes arpexos, de memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:
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O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.
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6.1.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.1.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

-  instrumentos:  frautas  de  bico  do/a  profesor/a,  do centro  e  do/a  alumno/a.  Durante  o grao
elemental,  o/a  alumno/a deberá dispoñer,  como mínimo,  de frauta  alto  e  soprano de resina,
dixitación barroca,  sendo recomendable,  ao finalizar o grao elemental, contar con frautas de
madeira preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo
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- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.2 Segundo Curso do Grao Elemental

6.2.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal que permita coller o instrumento de xeito correcto

 Coñecer as partes da frauta de bico

 Coñecer a familia da frauta de bico

 Levar a cabo o mantemento da frauta de bico

 Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano (escala cromática do’ a re’’’)

 Coñecer a dixitación da frauta de bico alto (escala cromática fa’ a sol’’’)

 Empregar con corrección o ataque simple t,d e introducir o r en combinacións do tipo t-r e d-r

 Realizar stacatto e legato correctamente

 Iniciarse no portato

 Iniciarse na realización de ornamentación sinxela: trilo, mordente

 Saber executar as indicacións contidas nunha partitura relativas ao matiz, tempo, carácter

 Producir un son claro e limpo

 Traballar a respiración diafragmática

 Traballar a afinación

 Interpretar un repertorio básico de obras de distintas épocas e autores (música antiga, clásica,
popular, contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente

 Practicar a lectura á primeira vista

 Desenvolver a capacidade memorística

 Iniciarse na práctica instrumental conxunta

 Valorar o patrimonio musical en xeral e o galego en particular 

 Favorecer o gusto pola música antiga

6.2.2 Contidos

Conceptuais
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- Dixitación da frauta de bico soprano (escala cromática de do’ a re’’’)

- Dixitación da frauta de bico alto (escala cromática de fa’ a sol’’’)

- Posición corporal e colocación do instrumento

- Colocación de mans e dedos

- A relaxación

- A respiración diafragmática

- A afinación

- Ataque simple e dobre (t, d, r)

- Articulacións: legato, staccato, introdución ao portato

- O acento musical

- O fraseo

- A dinámica. O matiz.

- O tempo

- O carácter

- Ornamentación básica: trilo, mordente

-  Repertorio  básico  de  obras  da  música  dos  séculos  XIV-XVIII,  música  clásica,  popular  e
contemporánea: coñecemento de obras representativas, autores e estilos

- Técnicas de estudo

Procedimentais

- Adopción dunha posición corporal relaxada que permita coller o instrumento con corrección

- Identificación das partes dunha frauta de bico

- Identificación dos distintos tamaños de frautas que compoñen a familia do instrumento

- Práctica do ataque simple (t,d) e dobre (t-r, d-r)

- Práctica do legato, staccato, portato

- Práctica das indicacións de dinámica, tempo, agóxica, carácter

- Práctica do fraseo

- Práctica da respiración diafragmática

- Corrección da afinación

- Práctica da ornamentación básica

- Adestramento progresivo da memoria
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- Lectura á primeira vista

- Iniciación á improvisación sinxela

- Iniciación á comprensión do discurso musical

- Práctica de escalas maiores e menores ata unha alteración na armadura, cos seus arpexos

- Interpretación dun repertorio básico de obras de distintas épocas e autores (música antiga,
clásica, popular, contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente 

- Creación de hábitos de estudo 

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

6.2.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a. 

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Adoptar unha posición corporal correcta

- Coller o instrumento con corrección

- Demostrar coñecemento do instrumento

- Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano barroca (escala cromática, dúas oitavas)

- Coñecer a dixitación da frauta de bico alto barroca (escala cromática, dúas oitavas)

- Controlar a respiración diafragmática

- Procurar un son estable e nítido
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- Controlar a afinación

- Empregar ataque simple, dobre (t,d,r) con corrección

- Realizar legato, staccato, portato con corrección

- Realizar unha medición correcta

- Ler textos á primeira vista con corrección

- Interpretar de memoria

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Amosar capacidade de aprendizaxe

- Interpretar un repertorio de obras de distintos estilos, de acordo coa intencionalidade do autor,
empregando  o  fraseo,  a  acentuación,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter,  a
ornamentación, a dinámica e outros recursos expresivos de xeito adecuado

- Interpretar estudos antigos e modernos con corrección

- Realizar escalas maiores e menores ata unha alteración na armadura, cos respectivos arpexos,
de memoria

- Practicar música de conxunto

- Participar nas audicións trimestrais 

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos (ver Anexo 9.5):

- 1 obra con frauta de bico soprano: Jacob van Eyck (1 tema e variacións) ou obra
similar

- 1 obra con frauta de bico alto: variacións sobre 1 ground ou obra similar

-  6  movementos  de sonata,  danzas  ou pezas  de extensión  equivalente,  de distintas
épocas, autores e estilos, a interpretar coas frautas soprano e alto: música dos séculos
XIV-XVIII, temas clásicos, música popular, música contemporánea

- 2 obras a elixir entre: dúos, tríos, obras para máis de tres frautas, con frautas de bico
soprano e alto

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas de bico soprano e alto

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 2 pezas a solo/con baixo continuo e 2 pezas de conxunto
de frautas de bico.

- Lectura á primeira vista con corrección
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- Escalas maiores e menores, e arpexos, ata unha alteración na armadura, de memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:

O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.
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6.2.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.2.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

-  instrumentos:  frautas  de  bico  do/a  profesor/a,  do centro  e  do/a  alumno/a.  Durante  o grao
elemental,  o/a  alumno/a deberá dispoñer,  como mínimo,  de frauta  alto  e  soprano de resina,
dixitación barroca,  sendo recomendable,  ao finalizar o grao elemental, contar con frautas de
madeira preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo
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- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.3 Terceiro Curso do Grao Elemental

6.3.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal que permita coller o instrumento de xeito correcto

 Coñecer as partes da frauta de bico

 Coñecer a familia da frauta de bico

 Levar a cabo o mantemento da frauta de bico

 Coñecer as dixitacións en Do e Fa (frautas de bico soprano, alto) na extensión de dúas oitavas

 Coordinar dixitación, articulación e emisión

 Amosar seguridade na lectura á primeira vista

 Empregar con limpeza o ataque simple t, d, e o dobre t-r, d-r

 Iniciación ao dobre ataque t-k

 Realizar con limpeza as articulacións staccato, legato e portato

 Executar ornamentación básica: trilo, mordente, apoiatura

 Saber executar as indicacións contidas nunha partitura relativas ao matiz, tempo, carácter

 Producir un son claro e limpo

 Empregar a respiración diafragmática

 Interpretar un repertorio básico de obras de distintas épocas e autores (música antiga, clásica,
popular, contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente 

 Practicar a lectura á primeira vista

 Desenvolver a capacidade memorística

 Practicar a música de conxunto

 Valorar o patrimonio musical en xeral e o galego en particular 

 Favorecer o gusto pola música antiga

6.3.2 Contidos

Conceptuais
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- Dixitación das frautas de bico soprano e alto na extensión de dúas oitavas

- Posición corporal e colocación do instrumento

- Colocación de mans e dedos

- A relaxación

- A respiración diafragmática

- A afinación 

- Ataque simple, dobre, triplo (combinacións de t,d,r e iniciación ao t-k)

- Articulacións: legato, staccato, portato

- O acento musical

- O fraseo

- A dinámica. O matiz.

- O tempo

- O carácter

- Ornamentación básica: trilo, mordente, apoiatura

-  Repertorio  de  obras  da  música  dos  séculos  XIV-XVIII,  música  clásica,  popular  e
contemporánea: coñecemento de obras representativas, autores e estilos

- Aspectos básicos da historia da frauta de bico

- Técnicas de estudo

- As TIC aplicadas á música

Procedimentais

- Adopción dunha posición corporal relaxada que permita coller o instrumento con corrección

- Identificación das partes dunha frauta de bico

- Descrición dos distintos modelos e tamaños de frauta de bico

- Práctica do ataque simple, dobre, triplo (consoantes t,d,r,k)

- Práctica do legato, stacatto, portato

- Práctica das indicacións de dinámica, tempo, agóxica, carácter

- Práctica do fraseo

 - Práctica da respiración diafragmática

- Corrección da afinación

- Práctica da ornamentación básica: trilo, mordente, apoiatura
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- Adestramento progresivo da memoria

- Lectura á primeira vista

- Iniciación á improvisación sinxela

- Iniciación á comprensión das estruturas musicais nos seus niveis (motivos, temas, períodos,
frases, seccións, etc.), para chegar a unha interpretación consciente e non simplemente intuitiva

- Práctica de escalas maiores e menores ata dúas alteracións na armadura, cos seus arpexos

- Interpretación dun repertorio básico de obras pertencentes a diversas épocas e autores (música
do século XIV-XVII, sonata ou suite francesa do séc. XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do
séc. XVIII, música contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente

- Práctica da música de conxunto

- Busca e selección de repertorio

- Uso das TIC como ferramentas de aprendizaxe

-  Consolidación  de  hábitos  de  estudo  eficaces  para  o  desenvolvemento  da  técnica  e  da
interpretación

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

6.3.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Adoptar unha posición corporal correcta
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- Coller o instrumento con corrección

- Demostrar coñecemento xeral do instrumento

- Coñecer a dixitación das frautas de bico soprano e alto barrocas

- Empregar ataque simple, dobre, triplo (t,d,r,k) con corrección

- Realizar legato, staccato, portato con corrección

- Controlar a respiración diafragmática

- Procurar un son estable e nítido

- Controlar a afinación

- Realizar unha medición correcta

- Ler textos á primeira vista con corrección

- Interpretar de memoria

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Amosar capacidade de aprendizaxe

- Interpretar un repertorio de obras de distintos estilos, de acordo coa intencionalidade do autor,
empregando  o  fraseo,  a  acentuación,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter,  a
ornamentación, a dinámica e outros recursos expresivos de xeito adecuado

- Interpretar estudos antigos e modernos con corrección

- Realizar escalas maiores e menores ata dúas alteracións na armadura, cos respectivos arpexos,
de memoria

- Practicar música de conxunto

- Participar nas audicións trimestrais

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos (ver Anexo 9.5):

- 1 obra con frauta de bico soprano, a elixir entre: 1 tema e variacións de Jacob van
Eyck, sonata do século XVIII, ou obra similar

- 1 obra con frauta de bico alto: variacións sobre 1 ground,  sonata do século XVIII, ou
obra similar

-  6  movementos  de sonata,  danzas  ou pezas  de extensión  equivalente,  de distintas
épocas, autores e estilos, a interpretar coas frautas soprano e alto: música dos séculos
XIV-XVIII, temas clásicos, música popular, música contemporánea

- 2 obras a elixir entre: dúos, tríos, obras para máis de tres frautas, con frautas de bico
soprano e alto
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-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas de bico soprano e alto

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 2 pezas a solo/con baixo continuo e 2 pezas de conxunto
de frautas de bico.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores, e arpexos, ata dúas alteracións na armadura, de memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:

O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.
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O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.
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Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.

6.3.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.3.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

-  instrumentos:  frautas  de  bico  do/a  profesor/a,  do centro  e  do/a  alumno/a.  Durante  o grao
elemental,  o/a  alumno/a deberá dispoñer,  como mínimo,  de frauta  alto  e  soprano de resina,
dixitación barroca,  sendo recomendable,  ao finalizar o grao elemental, contar con frautas de
madeira preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz. 

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

Páxina 27 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo

- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.4 Cuarto Curso do Grao Elemental

6.4.1 Obxectivos

 Adoptar  unha  posición  corporal  que  permita  unha  correcta  colocación  do  instrumento  e
respirar con naturalidade

 Coñecer as partes da frauta de bico

 Coñecer a familia da frauta de bico

 Coñecer os distintos modelos históricos de frauta de bico

 Levar a cabo o mantemento da frauta de bico

 Coñecer as dixitacións en Do e Fa (frautas de bico soprano, alto) na extensión de dúas oitavas

 Empregar  con  limpeza  os  ataques  simple,  dobre  e  triplo  en  diversas  combinacións  de
consoantes (t,d,r,k,g)

 Comprender  o  sentido  das  articulacións  como  fundamento  da  expresividade  musical  do
instrumento

 Realizar con limpeza as articulacións staccato, legato, portato

 Procurar limpeza no son na coordinación entre dixitación, articulación e emisión

 Amosar seguridade na lectura de partituras con frautas de bico soprano e alto

 Desenvolver a capacidade de expresión musical

 Executar ornamentación básica: trilo, mordente, apoiatura

 Saber executar as indicacións contidas nunha partitura relativas ao matiz, tempo, carácter

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática 

 Adquirir reflexos que permitan activar mecanismos de autocorrección da afinación
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 Interpretar un repertorio básico de obras pertencentes a diversas épocas e autores (música do
século XIV-XVII, sonata ou suite francesa do séc. XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do
séc. XVIII, música contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente 

 Practicar a lectura á primeira vista

 Desenvolver a capacidade memorística

 Practicar música de conxunto

 Valorar o patrimonio musical en xeral e o galego en particular 

 Favorecer o gusto estético pola música antiga

6.4.2 Contidos

Conceptuais

- Dixitación das frautas de bico soprano e alto barrocas na extensión de dúas oitavas

- Posición corporal e colocación do instrumento

- Colocación de mans e dedos 

- A relaxación 

- A respiración diafragmática

- A afinación 

- Ataque simple, dobre, triplo (t,d,r,k,g)

- Articulacións: legato, staccato, portato

- O acento musical

- O fraseo

- A dinámica. O matiz.

- O tempo

- O carácter

- Ornamentación básica: trilo, mordente, apoiatura

-  Repertorio  básico  de  obras  da  música  dos  séculos  XIV-XVIII,  música  clásica,  popular  e
contemporánea: coñecemento de obras representativas, autores e estilos

- Aspectos básicos da historia da frauta de bico

- Técnicas de estudo

- As TIC aplicadas á música

Procedimentais

Páxina 29 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

- Adopción dunha posición corporal relaxada que permita coller o instrumento con corrección

- Identificación das partes dunha frauta de bico

- Descrición dos distintos modelos e tamaños de frauta de bico

- Práctica do ataque simple, dobre e triplo (t,d,r,k,g)

- Práctica do legato, stacatto, portato

- Práctica das indicacións de dinámica, tempo, agóxica, carácter

- Práctica do fraseo

- Práctica da respiración diafragmática

- Corrección da afinación

- Práctica da ornamentación básica

- Adestramento progresivo da memoria

- Lectura á primeira vista

- Iniciación á improvisación sinxela

- Iniciación á comprensión das estruturas musicais nos seus niveis (motivos, temas, períodos,
frases, seccións, etc.), para chegar a unha interpretación consciente e non simplemente intuitiva

- Práctica de escalas maiores e menores ata tres alteracións na armadura, cos seus respectivos
arpexos

- Interpretación dun repertorio básico de obras pertencentes a diversas épocas e autores (música
do século XIV-XVII, sonata ou suite francesa do séc. XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do
séc. XVIII, música contemporánea), de acordo cos criterios do estilo correspondente

- Práctica da música de conxunto

- Busca e selección de repertorio

- Uso das TIC como ferramentas de aprendizaxe

-  Consolidación  de  hábitos  de  estudo  eficaces  para  o  desenvolvemento  da  técnica  e  da
interpretación

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento
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6.4.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Adoptar unha posición corporal correcta

- Coller o instrumento con corrección

- Demostrar coñecemento xeral do instrumento

- Coñecer a dixitación das frautas de bico soprano e alto barrocas 

- Empregar ataque simple, dobre, triplo (t,d,r,k,g) con corrección

- Realizar correctamente as articulacións legato, staccato, portato

- Controlar a respiración diafragmática

- Procurar un son estable e nítido

- Controlar a afinación

- Interiorizar o pulso

- Ler textos á primeira vista con corrección

- Interpretar de memoria

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Amosar capacidade de aprendizaxe

- Interpretar un repertorio de obras de distintos estilos, de acordo coa intencionalidade do autor,
empregando  o  fraseo,  a  acentuación,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter,  a
ornamentación, a dinámica e outros recursos expresivos de xeito adecuado

- Interpretar estudos antigos e modernos con corrección

- Realizar escalas maiores e menores ata tres alteracións, cos respectivos arpexos, de memoria

- Practicar música de conxunto

- Participar nas audicións trimestrais
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Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos (ver Anexo 9.5):

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea.

- 2 obras a elixir entre: dúos, tríos, obras para máis de tres frautas, con frautas de bico
soprano, alto, tenor ou baixa

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas de bico soprano e alto

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores, e arpexos, ata tres alteracións na armadura, de memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:
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O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.
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6.4.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.4.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

-  instrumentos:  frautas  de  bico  do/a  profesor/a,  do centro  e  do/a  alumno/a.  Durante  o grao
elemental,  o/a  alumno/a deberá dispoñer,  como mínimo,  de frauta  alto  e  soprano de resina,
dixitación barroca,  sendo recomendable,  ao finalizar o grao elemental, contar con frautas de
madeira preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo
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- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.5 Primeiro Curso do Grao Profesional

6.5.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal adecuada

 Coller o instrumento con corrección

 Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

 Dominar as dixitacións en Fa e Do na extensión de dúas oitavas

 Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor, baixa

 Iniciarse na utilización de distintos modelos históricos de frautas de bico

 Coñecer os trazos fundamentais da evolución do instrumento

 Resolver con corrección cuestións relativas á dixitación, articulación, fraseo, dinámica.

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática

 Producir un son estable e homoxéneo

 Desenvolver a sensibilidade auditiva ata acadar unha boa afinación

 Practicar o vibrato

 Coñecer os trazos estilísticos da música dos séculos XIV-XVIII e da música contemporánea.

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  composición  musical  dos  séculos  XIV-XVIII  e  a  música
contemporánea.

 Interpretar un repertorio variado de obras de dificultade media, pertencentes aos séculos XIV-
XVIII e música contemporánea

 Respectar as indicacións e particularidades estilísticas das obras interpretadas

 Practicar a memoria e interpretar memoristicamente parte do repertorio

 Desenvolver a lectura á primeira vista

 Iniciarse na improvisación

 Traballar a lectura de facsímiles

 Fomentar a escoita activa

 Participar en actividades de interese relacionadas co instrumento e a música antiga

 Practicar a música de conxunto
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 Respectar  o  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  fonte  de
enriquecemento persoal

 Investigar sobre temas relacionados coa frauta de bico e o seu repertorio

 Adquirir un hábito de estudo regular

6.5.2 Contidos

Conceptuais

- Posición corporal e colocación da frauta de bico

- Características da frauta de bico

- A familia da frauta de bico

- Evolución histórica da frauta de bico

- Autores e repertorio representativo da música dos séculos XIV-XVIII e música contemporánea

- Características da música interpretada consonte diversos tratados antigos e modernos

- Formas musicais do Renacemento e do Barroco

- Dixitación barroca: frautas en Fa e Do

- Mecanismo de respiración

- Criterios para aplicar diferentes modalidades de ataques e articulacións

- Criterios para realizar un fraseo correcto

- A dinámica na frauta de bico

- O vibrato

- A música contemporánea: grafías, efectos

- Técnicas de improvisación 

- Técnicas de memorización

- Técnicas de lectura á primeira vista

- O facsímil

- Posta en escena

- Técnicas de estudo

Procedimentais

- Práctica individual e de conxunto

- Uso de distintos tamaños de frautas de bico
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- Estudo dos tratados antigos e modernos sobre a técnica da frauta de bico e a interpretación da
música.

- Práctica da afinación

- Práctica da respiración

- Resolución de cuestións relativas á dixitación

- Perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque e articulacións

- Práctica da ornamentación

- Estudo en profundidade do fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos

- Afondamento na dinámica e a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se
refiren, e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes

- Práctica do vibrato

- Interpretación coa frauta de bico de obras de distintos estilos de dificultade media: música dos
séculos XIV-XVII, sonata ou suite francesa do s. XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do s.
XVIII; música para conxunto de frautas de bico/música de cámara

- Iniciación á interpretación da música contemporánea e ao coñecemento das súas grafías e
efectos.

- Adestramento permanente e progresivo da memoria

- Práctica da lectura á primeira vista

- Iniciación á lectura de facsímiles

- Práctica de escalas maiores e menores, e arpexos, ata catro díeses e catro bemois na armadura

- Análise da música interpretada

- Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as características
das súas diferentes versións

- Estudo do repertorio para frauta solista, con e sen acompañamento, e para conxunto de frautas

- Desenvolvemento da improvisación como premisa para a interpretación de glosas e cadencias
solistas

- Uso das novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe

- Busca e selección de repertorio

- Consolidación de hábitos de estudo eficaces

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva
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- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

- Sensibilidade artística e criterio estético

- Actitude crítica respecto de calquera manifestación musical

6.5.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Amosar una evolución positiva na aprendizaxe

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Demostrar o coñecemento das dixitacións en Do e Fa na extensión mínima de dúas oitavas

- Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor e baixa

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental, adoptando sempre unha postura corporal que favoreza unha colocación correcta do
instrumento, das mans e dos dedos

- Interpretar un repertorio de obras de distintas épocas e autores, de acordo cos criterios do estilo
correspondente e a intencionalidade do autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o
tempo, o carácter e os recursos expresivos adecuados

- Interpretar música individual e de conxunto

- Producir un son de calidade

- Demostrar uso básico do vibrato

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

-  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para  abordar  a  interpretación  dentro  das  marxes  de
flexibilidade que permita o texto musical
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-  Amosar  progresiva  autonomía  á  hora  de  solucionar  cuestións  relativas  á  interpretación:
dixitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica, ornamentación

- Empregar axeitadamente diferentes formas de ataque

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar corrección na lectura á primeira vista 

- Demostrar capacidade de memorización de textos musicais

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Presentar en público un programa adecuado a este nivel demostrando capacidade comunicativa
e calidade artística

- Participar nas audicións 

- Demostrar coñecemento da evolución histórica do instrumento

- Demostrar coñecemento histórico de autores, épocas, estilos e repertorio

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos (ver Anexo 9.5):

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea

- 1 dúo ou trío con frauta de bico alto ou soprano/tenor e 1 obra de conxunto con frauta
de bico tenor ou baixa

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas soprano e alto, e unha selección
dos mesmos para frautas tenor e baixa

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores ata catro alteracións na armadura, cos seus respectivos arpexos, de
memoria 

Páxina 40 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:

O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.
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6.5.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.5.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

- instrumentos: frautas de bico do/a profesor/a, do centro e do/a alumno/a. No grao profesional,
cada alumno/a deberá dispoñer, como mínimo, de frauta alto e soprano de madeira, dixitación
barroca, preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo
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- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.6 Segundo Curso do Grao Profesional

6.6.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal adecuada

 Coller o instrumento con corrección

 Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

 Dominar as dixitacións en Fa e Do na extensión de dúas oitavas

 Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor, baixa

 Iniciarse na utilización de distintos modelos históricos de frautas de bico

 Coñecer os trazos fundamentais da evolución do instrumento

 Resolver con corrección cuestións relativas á dixitación, articulación, fraseo, dinámica

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática

 Producir un son homoxéneo e de calidade en diferentes dinámicas

 Desenvolver a sensibilidade auditiva na afinación

 Practicar o vibrato

 Coñecer os trazos estilísticos da música dos séculos XIV-XVIII e da música contemporánea

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  composición  musical  dos  séculos  XIV-XVIII  e  a  música
contemporánea

 Interpretar un repertorio variado de obras de dificultade media pertencentes aos séculos XIV-
XVIII e música contemporánea

 Respectar as indicacións e particularidades estilísticas das obras interpretadas

 Desenvolver a sensibilidade artística

 Practicar a memoria e interpretar memoristicamente parte do repertorio

 Desenvolver a lectura á primeira vista

 Traballar a lectura de facsímiles

 Iniciarse na técnica de transporte

 Iniciarse na improvisación creativa

 Fomentar a escoita activa
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 Participar en actividades de interese relacionadas co instrumento e a música antiga

 Practicar a música de conxunto

 Respectar  o  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  fonte  de
enriquecemento persoal.

 Investigar sobre temas relacionados coa frauta de bico e o seu repertorio

 Adquirir un hábito de estudo regular

6.6.2 Contidos

Conceptuais

- Posición corporal e colocación da frauta de bico

- Características da frauta de bico

- A familia da frauta de bico

- Evolución histórica da frauta de bico

- Autores e repertorio representativo da música dos séculos XIV-XVIII e música contemporánea

- Características da música interpretada consonte diversos tratados antigos e modernos

- Formas musicais do Renacemento e do Barroco

- Dixitación barroca: frautas en Fa e Do

- Mecanismo de respiración

- Criterios para aplicar diferentes modalidades de ataques e articulacións

- Criterios para realizar un fraseo correcto

- A dinámica na frauta de bico

- O vibrato

- A música contemporánea: grafías, efectos

- Técnicas de improvisación 

- Técnicas de memorización

- Técnicas de lectura á primeira vista

- O facsímil

- Posta en escena

- Técnicas de estudo

Procedimentais
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- Práctica individual e de conxunto

- Uso de distintos tamaños de frautas de bico

- Estudo dos tratados antigos e modernos sobre a técnica da frauta de bico e a interpretación da
música.

- Práctica da afinación

- Práctica da respiración

- Resolución de cuestións relativas á dixitación

- Perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque e articulacións.

- Práctica da ornamentación

- Estudo en profundidade do fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos

- Afondamento na dinámica e a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se
refiren, e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes. 

- Práctica do vibrato

- Interpretación coa frauta de bico de obras de distintos estilos de dificultade media: música dos
séculos XIV-XVII, sonata ou suite francesa do s. XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do s.
XVIII; música para conxunto de frautas de bico/música de cámara

- Iniciación á interpretación da música contemporánea e ao coñecemento das súas grafías e
efectos

- Adestramento permanente e progresivo da memoria

- Práctica da lectura á primeira vista

- Iniciación á lectura de facsímiles

- Práctica de escalas maiores e menores, e arpexos, ata cinco díeses e cinco bemois na armadura

- Análise da música interpretada

- Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as características
das súas diferentes versións

- Estudo do repertorio para frauta solista, con e sen acompañamento, e para conxunto de frautas

- Desenvolvemento da improvisación como premisa para a interpretación de glosas e cadencias
solistas

- Uso das novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe

- Busca e selección de repertorio

- Consolidación de hábitos de estudo eficaces

Actitudinais
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- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

- Sensibilidade artística e criterio estético

- Actitude crítica respecto de calquera manifestación musical

6.6.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Amosar unha evolución positiva na aprendizaxe

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Demostrar o coñecemento das dixitacións en Do e Fa na extensión mínima de dúas oitavas

- Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor e baixa

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental, adoptando sempre unha postura corporal que favoreza unha colocación correcta do
instrumento, das mans e dos dedos

- Interpretar un repertorio de obras de distintas épocas e autores, de acordo cos criterios do estilo
correspondente e a intencionalidade do autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o
tempo, o carácter e os recursos expresivos adecuados

- Interpretar música individual e de conxunto

- Producir un son de calidade

- Empregar o vibrato con corrección

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento
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-  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para  abordar  a  interpretación  dentro  das  marxes  de
flexibilidade que permita o texto musical

-  Amosar  progresiva  autonomía  á  hora  de  solucionar  cuestións  relativas  á  interpretación:
dixitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica, ornamentación

- Empregar axeitadamente diferentes formas de ataque

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar corrección na lectura á primeira vista 

- Demostrar capacidade de memorización de textos musicais

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Presentar en público un programa adecuado a este nivel demostrando capacidade comunicativa
e calidade artística

- Participar nas audicións 

- Demostrar coñecemento da evolución histórica do instrumento

- Demostrar coñecemento histórico de autores, épocas, estilos e repertorio

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos  (ver Anexo 9.5):

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea

- 1 dúo ou trío con frauta de bico alto ou soprano/tenor e 1 obra de conxunto con frauta
de bico tenor ou baixa

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas soprano e alto, e unha selección
dos mesmos para frautas tenor e baixa

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores ata cinco alteracións na armadura, cos seus respectivos arpexos, de
memoria 
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Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:

O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.
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6.6.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.6.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

- instrumentos: frautas de bico do/a profesor/a, do centro e do/a alumno/a. No grao profesional,
cada alumno/a deberá dispoñer, como mínimo, de frauta alto e soprano de madeira, dixitación
barroca, preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo
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- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.7 Terceiro Curso do Grao Profesional

6.7.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal adecuada

 Coller o instrumento con corrección

 Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

 Dominar as dixitacións en Fa e Do en todo o rexistro do instrumento

 Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor, baixa

 Familiarizarse cos distintos modelos históricos de frautas de bico

 Coñecer os trazos fundamentais da evolución do instrumento

 Resolver con certa autonomía cuestións relativas á dixitación, articulación, fraseo, dinámica.

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática

 Producir un son estable e homoxéneo en diferentes dinámicas

 Desenvolver a sensibilidade auditiva na afinación

 Empregar o vibrato para dar cor á melodía

 Coñecer os trazos estilísticos da música dos séculos XIV-XVIII e da música contemporánea

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  composición  musical  dos  séculos  XIV-XVIII  e  a  música
contemporánea

 Interpretar un repertorio variado de obras de dificultade media pertencentes aos séculos XIV-
XVIII e música contemporánea

 Respectar as indicacións e particularidades estilísticas das obras interpretadas

 Adquirir certa autonomía na ornamentación das obras e aplicación de convencións estilísticas

 Desenvolver a sensibilidade artística

 Practicar a memoria e interpretar memoristicamente parte do repertorio

 Desenvolver a lectura á primeira vista

 Traballar con facsímiles

 Traballar o transporte de intervalos

 Practicar a improvisación fomentando o seu uso creativo

Páxina 52 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

 Iniciarse na práctica de glosas e diminucións

 Fomentar a escoita activa

 Participar en actividades de interese relacionadas co instrumento e a música antiga

 Practicar a música de conxunto

 Respectar  o  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  fonte  de
enriquecemento persoal

 Investigar sobre temas relacionados coa frauta de bico e o seu repertorio

 Adquirir un hábito de estudo regular

6.7.2 Contidos

Conceptuais

- Posición corporal e colocación da frauta de bico

- Características da frauta de bico

- A familia da frauta de bico

- Evolución histórica da frauta de bico

- Autores e repertorio representativo da música dos séculos XIV-XVIII e música contemporánea

- Características da música interpretada consonte diversos tratados antigos e modernos

- Formas musicais do Renacemento e do Barroco

- Dixitación barroca: frautas en Fa e Do

- Mecanismo de respiración

- Criterios para aplicar diferentes modalidades de ataques e articulacións

- Criterios para realizar un fraseo correcto

- A dinámica na frauta de bico

- O vibrato

- A música contemporánea: grafías, efectos

- Técnicas de improvisación 

- Introdución á teoría das glosas e diminucións

- Técnicas de memorización

- Técnicas de lectura á primeira vista

- O facsímil

- Transporte de intervalos

Páxina 53 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

- Posta en escena

- Técnicas de estudo

Procedimentais

- Práctica individual e de conxunto

- Uso de distintos tamaños de frautas de bico

- Estudo dos tratados antigos e modernos sobre a técnica da frauta de bico e a interpretación da
música

- Práctica da afinación

- Práctica da respiración

- Desenvolvemento da sensibilidade auditiva e da afinación

- Resolución de cuestións relativas á dixitación

- Perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque e articulacións

- Práctica da ornamentación

- Estudo en profundidade do fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos

- Afondamento na dinámica e a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se
refiren, e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes

- Práctica do vibrato

- Interpretación coa frauta de bico de obras de distintos estilos de dificultade media: música dos
séculos XIV-XVII, sonata ou suite francesa do s. XVIII, sonata italiana,  alemá ou inglesa do s.
XVIII; música de cámara e música para conxunto de frautas de bico

- Iniciación á interpretación da música contemporánea e ao coñecemento das súas grafías e
efectos

- Adestramento permanente e progresivo da memoria

- Práctica da lectura á primeira vista

- Práctica da lectura de facsímiles

- Práctica do transporte de intervalos

- Práctica de escalas maiores e menores, e arpexos, ata seis díeses e seis bemois na armadura, en
todo o rexistro do instrumento

- Análise da música interpretada

- Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as características
das súas diferentes versións

- Estudo do repertorio para frauta solista, con e sen acompañamento, e para conxunto de frautas
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- Desenvolvemento da improvisación como premisa para a interpretación de glosas e cadencias
solistas

- Uso das novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe

- Busca e selección de repertorio

- Consolidación de hábitos de estudo eficaces

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

- Sensibilidade artística e criterio estético

- Actitude crítica respecto de calquera manifestación musical

6.7.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Amosar unha evolución positiva na aprendizaxe

- Demostrar afianzamento dos contidos traballados no grao profesional

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Demostrar o coñecemento das dixitacións en Do e Fa en todo o rexistro do instrumento

- Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor e baixa

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental, adoptando sempre unha postura corporal que favoreza unha colocación correcta do
instrumento, das mans e dos dedos
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- Interpretar un repertorio de obras de distintas épocas e autores, de acordo cos criterios do estilo
correspondente e a intencionalidade do autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o
tempo, o carácter e os recursos expresivos adecuados

- Interpretar música individual e de conxunto

- Producir un son de calidade

- Empregar o vibrato con corrección

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

-  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para  abordar  a  interpretación  dentro  das  marxes  de
flexibilidade que permita o texto musical

-  Amosar  progresiva  autonomía  á  hora  de  solucionar  cuestións  relativas  á  interpretación:
dixitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica, ornamentación

- Empregar axeitadamente diferentes formas de ataque

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar corrección na lectura á primeira vista 

- Demostrar capacidade de memorización de textos musicais

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Presentar en público un programa adecuado a este nivel demostrando capacidade comunicativa
e calidade artística

- Participar nas audicións 

- Demostrar coñecemento da evolución histórica do instrumento

- Demostrar coñecemento histórico de autores, épocas, estilos e repertorio

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos  (ver Anexo 9.5):

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea

- 1 dúo ou trío con frauta de bico alto ou soprano/tenor e 1 obra de conxunto con frauta
de bico tenor ou baixa

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas soprano e alto, e unha selección
dos mesmos para frautas tenor e baixa

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 
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- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores ata seis alteracións na armadura, cos seus respectivos arpexos, de
memoria

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:

O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.
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6.7.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.7.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

- instrumentos: frautas de bico do/a profesor/a, do centro e do/a alumno/a. No grao profesional,
cada alumno/a deberá dispoñer, como mínimo, de frauta alto e soprano de madeira, dixitación
barroca, preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo
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- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.8 Cuarto Curso do Grao Profesional

6.8.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal adecuada

 Coller o instrumento con corrección

 Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

 Dominar as dixitacións en Fa e Do en todo o rexistro do instrumento

 Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor, baixa

 Empregar distintos modelos históricos de frautas de bico: renacentistas (consort),  modelo
Ganassi, prebarrocas, barrocas, modernas

 Coñecer os trazos fundamentais da evolución do instrumento

 Resolver con certa autonomía cuestións relativas á dixitación, articulación, fraseo, dinámica.

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática

 Producir un son homoxéneo e de calidade en diferentes dinámicas

 Desenvolver a sensibilidade auditiva na afinación

 Empregar o vibrato para dar cor á melodía

 Coñecer os trazos estilísticos da música dos séculos XIV-XVIII e da música contemporánea

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  composición  musical  dos  séculos  XIV-XVIII  e  a  música
contemporánea

 Interpretar un repertorio variado de obras de dificultade media/avanzada pertencentes aos
séculos XIV-XVIII e música contemporánea

 Respectar as indicacións e particularidades estilísticas das obras interpretadas

 Demostrar  certa  autonomía  na  ornamentación  das  obras  e  aplicación  de  convencións
estilísticas

 Desenvolver a sensibilidade artística

 Practicar a memoria e interpretar memoristicamente parte do repertorio

 Desenvolver a lectura á primeira vista

 Traballar con facsímiles
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 Traballar a técnica de transporte

 Practicar a improvisación fomentando o seu uso creativo

 Practicar glosas e diminucións

 Fomentar a escoita activa

 Participar en actividades de interese relacionadas co instrumento e a música antiga

 Practicar a música de conxunto

 Respectar  o  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  fonte  de
enriquecemento persoal

 Investigar sobre temas relacionados coa frauta de bico e o seu repertorio

 Consolidar hábitos de estudo eficaces

6.8.2 Contidos

Conceptuais

- Posición corporal e colocación da frauta de bico

- Características da frauta de bico

- A familia da frauta de bico

- Evolución histórica da frauta de bico

- Autores e repertorio representativo da música dos séculos XIV-XVIII e música contemporánea

- Características da música interpretada consonte diversos tratados antigos e modernos

- Formas musicais do Renacemento e do Barroco

- Dixitación de frautas en Fa, Do, Sol, Re: frautas barrocas, Ganassi

- Mecanismo de respiración

- Criterios para aplicar diferentes modalidades de ataques e articulacións

- Criterios para realizar un fraseo correcto

- A dinámica na frauta de bico

- O vibrato e as súas posibilidades expresivas

- A música contemporánea: grafías, efectos

- Técnicas de improvisación 

- Teoría das glosas e diminucións

- Técnicas de memorización

- Técnicas de lectura á primeira vista
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- O facsímil

- Teoría do transporte de intervalos

- Posta en escena

- Técnicas de estudo

Procedimentais

- Práctica individual e de conxunto

- Uso de diferentes modelos históricos e tamaños de frautas de bico segundo o repertorio

- Estudo dos tratados antigos e modernos sobre a técnica da frauta de bico e a interpretación da
música

- Práctica da afinación

- Práctica da respiración

- Resolución de cuestións relativas á dixitación

- Perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque e articulacións

- Práctica da ornamentación

- Estudo en profundidade do fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos

- Afondamento na dinámica e a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se
refiren, e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes

- Interpretación coa frauta de bico de obras de distintos estilos de dificultade media-avanzada:
música dos séculos XIV-XVII, sonata ou suite francesa do s. XVIII, sonata italiana, alemá ou
inglesa do s. XVIII; música de cámara, música para conxunto de frautas

- Coñecemento das grafías e efectos de música contemporánea

- Interpretación de obras contemporáneas

- Adestramento permanente e progresivo da memoria

- Práctica da lectura á primeira vista

- Práctica da lectura de facsímiles

- Práctica de escalas maiores e menores, e arpexos, ata sete díeses e sete bemois na armadura, en
todo o rexistro do instrumento

- Análise da música interpretada

- Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as características
das súas diferentes versións

- Estudo do repertorio para frauta solista, con e sen acompañamento, e para conxunto de frautas
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- Desenvolvemento da improvisación como premisa para a interpretación de glosas e cadencias
solistas

- Uso das novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe

- Busca e selección de repertorio

- Consolidación de estratexias de aprendizaxe e hábitos de estudo eficaces

Actitudinais

- Gozo coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

- Sensibilidade artística e criterio estético

- Actitude crítica respecto de calquera manifestación musical

6.8.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Amosar unha evolución positiva na aprendizaxe

- Demostrar afianzamento dos contidos traballados no grao profesional

- Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

-  Demostrar  o  coñecemento  das  dixitacións  en  Do,  Fa,  Sol,  Re  en  toda  a  extensión  do
instrumento: frautas de bico barrocas, Ganassi

- Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor e baixa

- Empregar distintos modelos históricos de frauta de bico
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- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental, adoptando sempre unha postura corporal que favoreza unha colocación correcta do
instrumento, das mans e dos dedos

- Interpretar un repertorio de obras de distintas épocas e autores, de acordo cos criterios do estilo
correspondente e a intencionalidade do autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o
tempo, o carácter e os recursos expresivos adecuados

- Interpretar música individual e de conxunto

- Producir un son de calidade

- Empregar o vibrato con corrección

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento.

-  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para  abordar  a  interpretación  dentro  das  marxes  de
flexibilidade que permita o texto musical.

-  Amosar  progresiva  autonomía  á  hora  de  solucionar  cuestións  relativas  á  interpretación:
dixitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica, ornamentación

- Empregar axeitadamente diferentes formas de ataque

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar corrección na lectura á primeira vista 

- Demostrar capacidade de memorización de textos musicais

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Presentar en público un programa adecuado a este nivel demostrando capacidade comunicativa
e calidade artística.

- Participar nas audicións 

- Demostrar coñecemento da evolución histórica do instrumento

- Demostrar coñecemento histórico de autores, épocas, estilos e repertorio

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos  (ver Anexo 9.5):

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea

- 1 dúo ou trío con frauta de bico alto ou soprano/tenor e 1 obra de conxunto con frauta
de bico tenor ou baixa
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-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas soprano e alto, e unha selección
dos mesmos para frautas tenor e baixa

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores ata sete alteracións na armadura, cos seus respectivos arpexos, de
memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:

O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.
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O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
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demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.

6.8.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.8.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

- instrumentos: frautas de bico do/a profesor/a, do centro e do/a alumno/a. No grao profesional,
cada alumno/a deberá dispoñer, como mínimo, de frauta alto e soprano de madeira, dixitación
barroca, preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)
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- gravadora de son

- cámara de vídeo

- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.9 Quinto Curso do Grao Profesional

6.9.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal adecuada

 Coller o instrumento con corrección

 Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

 Dominar as dixitacións en Fa e Do en todo o rexistro do instrumento

 Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor, baixa

 Empregar distintos modelos históricos de frautas de bico: renacentistas (consort),  modelo
Ganassi, prebarrocas, barrocas, modernas

 Coñecer os trazos fundamentais da evolución do instrumento

 Resolver con autonomía cuestións relativas á dixitación, articulación, fraseo, dinámica.

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática

 Producir un son homoxéneo e de calidade en diferentes dinámicas

 Desenvolver a sensibilidade auditiva na afinación

 Empregar o vibrato como recurso expresivo na interpretación

 Coñecer os trazos estilísticos da música dos séculos XIV-XVIII e da música contemporánea

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  composición  musical  dos  séculos  XIV-XVIII  e  a  música
contemporánea

 Interpretar un repertorio variado de obras de dificultade media/avanzada pertencentes aos
séculos XIV-XVIII e música contemporánea

 Respectar as indicacións e particularidades estilísticas das obras interpretadas

 Demostrar autonomía na ornamentación das obras e aplicación de convencións estilísticas

 Desenvolver a sensibilidade artística

 Practicar a memoria e interpretar memoristicamente parte do repertorio

 Desenvolver a lectura á primeira vista
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 Traballar con facsímiles

 Traballar a técnica de transporte a calquera intervalo

 Practicar a improvisación fomentando o seu uso creativo

 Traballar a práctica de glosas e diminucións

 Fomentar a escoita activa

 Participar en actividades de interese relacionadas co instrumento e a música antiga

 Practicar a música de conxunto

 Respectar  o  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  fonte  de
enriquecemento persoal

 Investigar sobre temas relacionados coa frauta de bico e o seu repertorio

 Consolidar hábitos de estudo eficaces

6.9.2 Contidos

Conceptuais

- Posición corporal e colocación da frauta de bico

- Características da frauta de bico

- A familia da frauta de bico

- Evolución histórica da frauta de bico

- Autores e repertorio representativo da música dos séculos XIV-XVIII e música contemporánea

- Características da música interpretada consonte diversos tratados antigos e modernos

- Formas musicais do Renacemento e do Barroco. A música contemporánea.

- Dixitación de frautas en Fa, Do, Sol, Re: frautas barrocas, Ganassi

- Mecanismo de respiración

- Criterios para aplicar diferentes modalidades de ataques e articulacións

- Criterios para realizar un fraseo correcto

- A dinámica na frauta de bico

- O vibrato e as súas posibilidades expresivas

- A música contemporánea: grafías, efectos

- Técnicas de improvisación 

- Teoría das glosas e diminucións

- Técnicas de memorización
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- Técnicas de lectura á primeira vista

- O facsímil

- Teoría do transporte de intervalos

- Posta en escena

- Técnicas de estudo

Procedimentais

- Práctica individual e de conxunto

- Uso de diferentes modelos históricos e tamaños de frautas de bico segundo o repertorio

- Estudo dos tratados antigos e modernos sobre a técnica da frauta de bico e a interpretación da
música

- Práctica da afinación

- Práctica da respiración

- Resolución de cuestións relativas á dixitación

- Perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque e articulacións

- Práctica da ornamentación

- Estudo en profundidade do fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos

- Afondamento na dinámica e a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se
refiren, e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes

- Interpretación coa frauta de bico de obras de distintos estilos de dificultade media-avanzada:
música dos séculos XIV-XVII, sonata ou suite francesa do s. XVIII, sonata italiana, alemá ou
inglesa do s.  XVIII;  concerto barroco;  música para conxunto de frautas de bico,  música de
cámara

- Coñecemento das grafías e efectos de música contemporánea

- Interpretación de obras contemporáneas

- Adestramento permanente e progresivo da memoria

- Práctica da lectura á primeira vista

- Lectura de facsímiles

- Práctica do transporte a calquera intervalo

- Práctica de escalas maiores e menores, e arpexos, ata sete díeses e sete bemois na armadura, en
todo o rexistro do instrumento

- Análise da música interpretada
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- Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as características
das súas diferentes versións

- Estudo do repertorio para frauta solista, con e sen acompañamento, e para conxunto de frautas

- Práctica de glosas e diminucións

- Uso das novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe

- Busca e selección de repertorio

- Consolidación de estratexias de aprendizaxe e hábitos de estudo eficaces

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

- Sensibilidade artística e criterio estético

- Actitude crítica respecto de calquera manifestación musical

6.9.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Amosar capacidade de aprendizaxe

- Demostrar afianzamento dos contidos traballados ao longo do grao profesional

- Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

-  Demostrar  o  coñecemento  das  dixitacións  en  Do,  Fa,  Sol,  Re  en  toda  a  extensión  do
instrumento: frautas de bico barrocas, Ganassi

- Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor e baixa
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- Empregar distintos modelos históricos de frauta de bico

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental, adoptando sempre unha postura corporal que favoreza unha colocación correcta do
instrumento, das mans e dos dedos

- Interpretar un repertorio de obras de distintas épocas e autores, de acordo cos criterios do estilo
correspondente e a intencionalidade do autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o
tempo, o carácter e os recursos expresivos adecuados

- Interpretar música individual e de conxunto

- Producir un son de calidade

- Empregar o vibrato con corrección

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

-  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para  abordar  a  interpretación  dentro  das  marxes  de
flexibilidade que permita o texto musical

-  Amosar  progresiva  autonomía  á  hora  de  solucionar  cuestións  relativas  á  interpretación:
dixitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica, ornamentación

- Empregar axeitadamente diferentes formas de ataque

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar corrección na lectura á primeira vista 

- Demostrar capacidade de memorización de textos musicais

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Presentar en público un programa adecuado a este nivel demostrando capacidade comunicativa
e calidade artística

- Participar nas audicións 

- Demostrar coñecemento da evolución histórica do instrumento

- Demostrar coñecemento histórico de autores, épocas, estilos e repertorio

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos  (ver Anexo 9.5):

- 1 obra a solo (Preludio, Fantasía, Capricho)

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea
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- 1 dúo ou trío con frauta de bico alto ou soprano/tenor e 1 obra de conxunto con frauta
de bico tenor ou baixa

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas soprano e alto, e unha selección
dos mesmos para frautas tenor e baixa

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores ata sete alteracións na armadura, cos seus respectivos arpexos, de
memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:
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O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.
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Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/a alumno/a poderá promocionar de curso logo da avaliación positiva por parte do profesorado
que  lle  imparte  materia.  Para  promocionar  na  materia  de  instrumento,  o/a  alumno/a  deberá
demostrar dominio e control sobre os contidos do curso no que se atopa matriculado, de acordo
cos criterios de avaliación e cualificación recollidos nesta programación.

6.9.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.

O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.9.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

- instrumentos: frautas de bico do/a profesor/a, do centro e do/a alumno/a. No grao profesional,
cada alumno/a deberá dispoñer, como mínimo, de frauta alto e soprano de madeira, dixitación
barroca, preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís
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- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo

- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a

6.10 Sexto Curso do Grao Profesional

6.10.1 Obxectivos

 Adoptar unha posición corporal adecuada

 Coller o instrumento con corrección

 Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

 Dominar as dixitacións en Fa e Do en todo o rexistro do instrumento

 Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor, baixa

 Empregar distintos modelos históricos de frautas de bico: renacentistas (consort),  modelo
Ganassi, prebarrocas, barrocas, modernas

 Coñecer os trazos fundamentais da evolución do instrumento

 Resolver con corrección as cuestións relativas á dixitación, articulación, fraseo, dinámica

 Controlar o aire mediante a respiración diafragmática

 Producir un son de calidade en diferentes dinámicas

 Desenvolver a sensibilidade auditiva na afinación

 Empregar o vibrato como recurso expresivo na interpretación

 Coñecer os trazos estilísticos da música dos séculos XIV-XVIII e da música contemporánea

 Coñecer  os  diferentes  tipos  de  composición  musical  dos  séculos  XIV-XVIII  e  a  música
contemporánea.

 Interpretar un repertorio variado de obras de dificultade avanzada pertencentes aos séculos
XIV-XVIII e música contemporánea 

 Respectar as indicacións e particularidades estilísticas das obras interpretadas

 Demostrar autonomía na ornamentación das obras e aplicación de convencións estilísticas

 Desenvolver a sensibilidade artística
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  Practicar a memoria e interpretar memoristicamente parte do repertorio

 Desenvolver a lectura á primeira vista

 Empregar facsímiles

 Traballar a técnica de transporte a calquera intervalo

 Practicar a improvisación fomentando o seu uso creativo

 Traballar a práctica de glosas e diminucións

 Fomentar a escoita activa

 Participar en actividades de interese relacionadas co instrumento e a música antiga

 Practicar a música de conxunto

 Respectar  o  patrimonio  musical  en  xeral,  e  o  galego  en  particular,  como  fonte  de
enriquecemento persoal

 Investigar sobre temas relacionados coa frauta de bico e o seu repertorio

 Iniciarse na didáctica e pedagoxía da frauta de bico

 Consolidar hábitos de estudo eficaces

6.10.2 Contidos

Conceptuais

- Posición corporal e colocación da frauta de bico

- Características da frauta de bico

- A familia da frauta de bico

- Evolución histórica da frauta de bico

- Autores e repertorio representativo da música dos séculos XIV-XVIII e música contemporánea

- Características da música interpretada consonte diversos tratados antigos e modernos

- Formas musicais do Renacemento e do Barroco. A música contemporánea.

- Dixitación de frautas en Fa, Do, Sol, Re: frautas barrocas, Ganassi

- Mecanismo de respiración

- Criterios para aplicar diferentes modalidades de ataques e articulacións

- Criterios para realizar un fraseo correcto

- A dinámica na frauta de bico

- A música contemporánea: grafías, efectos

- Técnicas de improvisación 
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- Teoría das glosas e diminucións

- Técnicas de memorización

- Técnicas de lectura á primeira vista

- O facsímil

- Teoría do transporte de intervalos

- Posta en escena

- Fundamentos de didáctica e pedagoxía da frauta de bico

- Técnica de estudo

Procedimentais

- Práctica individual e de conxunto

- Uso de diferentes modelos históricos e tamaños de frautas de bico segundo o repertorio

- Estudo dos tratados antigos e modernos sobre a técnica da frauta de bico e a interpretación da
música

- Práctica da afinación

- Práctica da respiración

- Resolución de cuestións relativas á dixitación

- Perfeccionamento de toda a gama de modos de ataque e articulacións

- Práctica da ornamentación

- Estudo en profundidade do fraseo e a súa adecuación aos diferentes estilos

- Afondamento na dinámica e a precisión na realización das diversas indicacións que a ela se
refiren, e o equilibrio dos niveis e calidades de son resultantes

- Interpretación coa frauta de bico de obras de distintos estilos de dificultade avanzada: música
dos séculos XIV-XVII, sonata ou suite francesa do s. XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do
s. XVIII; concerto barroco; música de conxunto de frautas, música de cámara

- Iniciación á interpretación da música contemporánea e ao coñecemento das súas grafías e
efectos

- Adestramento permanente e progresivo da memoria

- Práctica da lectura á primeira vista

- Lectura de facsímiles

- Práctica do transporte a calquera intervalo
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- Práctica de escalas maiores e menores, e arpexos, ata sete díeses e sete bemois na armadura, en
todo o rexistro do instrumento

- Análise da música interpretada

- Audicións comparadas de grandes intérpretes para analizar de xeito crítico as características
das súas diferentes versións

- Estudo do repertorio para frauta solista, con e sen acompañamento, e para conxunto de frautas

- Práctica de glosas e diminucións

- Uso das novas tecnoloxías como ferramentas de aprendizaxe

- Busca e selección de repertorio

- Prácticas de didáctica e pedagoxía da frauta de bico

- Consolidación de estratexias de aprendizaxe e hábitos de estudo eficaces

Actitudinais

- Desfrute coa interpretación da música

- Disposición a colaborar cos compañeiros na práctica instrumental colectiva

- Respecto polo patrimonio musical xeral e o máis próximo en particular

- Interese e motivación polo instrumento

- Sensibilidade artística e criterio estético

- Actitude crítica respecto de calquera manifestación musical

6.10.3 Avaliación

O sistema de avaliación permite valorar o nivel de dominio dos coñecementos, capacidades e
actitudes acadado polo/a alumno/a durante e ao remate do período de aprendizaxe. A avaliación
é continua.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación de diagnóstico para determinar o nivel inicial
do/a alumno/a.

A cualificación final en convocatoria ordinaria será a nota media das tres avaliacións. De existir
unha avaliación suspensa, sen recuperar, a cualificación final non poderá ser superior a 4. Neste
caso,  o  alumno/a  terá  a  opción  de  recuperar  a  materia  na  convocatoria  extraordinaria  de
setembro de acordo cos procedementos indicados nesta programación.

Criterios de avaliación

- Amosar capacidade de aprendizaxe

- Demostrar afianzamento dos contidos traballados ao longo do grao profesional
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- Demostrar dominio técnico e capacidade expresiva na interpretación

-  Demostrar  o  coñecemento  das  dixitacións  en  Do,  Fa,  Sol,  Re  en  toda  a  extensión  do
instrumento: frautas de bico barrocas, Ganassi

- Empregar diferentes tamaños de frautas de bico: sopranino, soprano, alto, tenor e baixa

- Empregar distintos modelos históricos de frauta de bico

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental, adoptando sempre unha postura corporal que favoreza unha colocación correcta do
instrumento, das mans e dos dedos

- Interpretar un repertorio de obras de distintas épocas e autores, de acordo cos criterios do estilo
correspondente e a intencionalidade do autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o
tempo, o carácter e os recursos expresivos adecuados

- Interpretar música individual e de conxunto

- Producir un son de calidade

- Empregar o vibrato con corrección

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

-  Demostrar  a  autonomía  necesaria  para  abordar  a  interpretación  dentro  das  marxes  de
flexibilidade que permita o texto musical

-  Amosar  progresiva  autonomía  á  hora  de  solucionar  cuestións  relativas  á  interpretación:
dixitación, articulación, fraseo, tempo, dinámica, ornamentación

- Empregar axeitadamente diferentes formas de ataque

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar corrección na lectura á primeira vista 

- Demostrar capacidade de memorización de textos musicais

- Describir logo dunha audición os trazos característicos da obra interpretada

- Presentar en público un programa adecuado a este nivel demostrando capacidade comunicativa
e calidade artística

- Participar nas audicións 

- Demostrar coñecemento básico de didáctica e pedagoxía do instrumento

- Demostrar coñecemento da evolución histórica do instrumento

- Demostrar coñecemento histórico de autores, épocas, estilos e repertorio

Mínimos esixibles

- Interpretación do seguinte repertorio de obras e estudos (ver Anexo 9.5):
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- 1 obra a solo (Preludio, Fantasía, Capricho)

- 1 concerto barroco

- 4 obras de estilos distintos, con frautas de bico alto e soprano/tenor, pertencentes a
cada un dos seguintes grupos: (1) música medieval / Renacemento / Primeiro Barroco,
(2) sonata italiana / alemá / inglesa do século XVIII, (3) sonata ou suite francesa do
séc. XVIII, (4) música contemporánea

- 1 dúo ou trío con frauta de bico alto ou soprano/tenor e 1 obra de conxunto con frauta
de bico tenor ou baixa

-12 leccións ou estudos antigos/modernos, con frautas soprano e alto, e unha selección
dos mesmos para frautas tenor e baixa

- Realizar as actividades e os exercicios propostos 

- Interpretación, como mínimo, de 1 obra de memoria

- Participación nas audicións: 2 como mínimo. O/a alumno/a deberá interpretar como mínimo na
totalidade de audicións de todo o curso: 1 obra para frauta de bico e baixo continuo, 1 obra de
conxunto de frautas de bico e 1 peza a solo.

- Lectura á primeira vista con corrección

- Escalas maiores e menores ata sete alteracións na armadura, cos seus respectivos arpexos, de
memoria 

Procedementos e ferramentas de avaliación

As actividades de avaliación permiten coñecer a evolución do/a alumno/a durante o período de
aprendizaxe.  Consisten  en  seguimento  do  traballo  realizado  en  clase,  audicións  e  exames
trimestrais, de acordo cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Criterios de cualificación

A cualificación do/a alumno/a en cada avaliación expresarase mediante a escala numérica de 1 a
10, considerando os apartados indicados na seguinte táboa:
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O/a alumno/a deberá acadar unha cualificación positiva en cada un dos apartados para superar a
materia, de acordo cos criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles establecidos nesta
programación.

O grao de consecución do programa (traballo de aula, probas, audicións) avaliarase de acordo
coa seguinte ponderación, sendo condición indispensable superar cada un dos  apartados para
obter unha cualificación final igual ou superior a 5:
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Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua

Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que acumule máis
de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 6 impuntualidades
trimestrais non xustificadas. 

Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións (20%) e
actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá acadar será
de  8.  No  caso  de  non  superar  os  mínimos  esixibles  en  cada  apartado,  non  se  realizará  a
ponderación e a súa cualificación será inferior a 5.

6.10.4 Medidas de recuperación

Procedementos de recuperación ordinarios

Xa que a avaliación é continua, o alumnado con algunha avaliación suspensa poderá recuperar a
materia ao longo do curso, tendo que superar os mínimos esixibles de acordo cos criterios de
avaliación e de cualificación establecidos nesta programación. O alumnado con cualificación
final negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá recuperar a materia na convocatoria
extraordinaria de setembro.
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O alumnado con materia pendente do curso anterior deberá superar a materia correspondente a
ese curso antes de cursar a materia do curso superior.

Probas extraordinarias de setembro

O alumnado con avaliación negativa na convocatoria ordinaria de xuño poderá presentarse á
convocatoria  extraordinaria  de  setembro.  Os  contidos  da  proba  de  setembro  refírense  ao
programa de estudos e obras do curso correspondente. O profesor entregará ao alumno/a un
Informe de Avaliación Negativa onde se lle indicarán os obxectivos e contidos non acadados así
como unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro
os criterios de avaliación establecidos nesta programación. Na cualificación final de setembro
terase en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do/a alumno/a
durante o curso. Nas probas extraordinarias de setembro, o/a profesor/a poderá constituír un
Tribunal que avalíe o/a alumno/a.

6.10.5 Recursos didácticos

Para levar a cabo as actividades que se desenvolverán na aula,  utilizaranse, entre outros, os
seguintes recursos:

- instrumentos: frautas de bico do/a profesor/a, do centro e do/a alumno/a. No grao profesional,
cada alumno/a deberá dispoñer, como mínimo, de frauta alto e soprano de madeira, dixitación
barroca, preferiblemente a 415Hz, ou 440Hz.

- metrónomo

- encerado

- espello de parede

- atrís

- reprodutor de audio (mp3, CD)

- equipo para a reprodución de vídeo (DVD)

- gravadora de son

- cámara de vídeo

- ordenador portátil (con conexión a internet)

- partituras e métodos de frauta de bico de que dispón o centro

- material de elaboración propia, partituras e outros recursos aportados polo/a profesor/a
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7. Procedementos de avaliación e seguimento da 
programación didáctica

O obxectivo da avaliación da programación é analizar en que medida o planificado tivo unha
execución real.  Avaliarase se as actividades se axustaron aos obxectivos e se motivaron aos
alumnos/as, dentro dun ambiente positivo, ademais da distribución dos contidos, tipo de material
empregado,  o  espazo  utilizado....  A partir  desta  avaliación,  levaranse  a  cabo  as  medidas
correctoras precisas para garantir o óptimo desenvolvemento da actividade docente. A memoria
de  final  de  curso  recollerá  calquera  tipo  de  incidencia  e  as  posibles  correccións  serán
introducidas na programación didáctica.

8. Procedementos para realizar a avaliación interna do 
departamento

O  departamento  a  través  das  reunións  regulares  dos  membros  realizará  avaliacións  de
seguimento das agrupacións de conxunto, cámara e orquestras.

A división das distintas formacións se fará o principio de curso tendo en conta criterios de curso,
idade, posibilidade horaria (alumnos de mañá o tarde), madurez e destreza do instrumento e
adecuación das formacións. 

No caso de alumnos con problemas realizar unha posible adaptación do currículo contando co
profesor que imparte a materia. Tamén queda aberta a posibilidade de cambio no caso de que
algún dos integrantes teña serias dificultades, o que por imponderables as situacións aconsellen
un cambio de grupo.

En calquera caso o seguimento dos  titores  dos  seus  alumnos nas  diversas  agrupacións  será
recorrente, para avaliar a completa formación do alumno. 

As audicións nas semanas antes da avaliación deben ser acordadas, pola dificultades de uso do
auditorio do centro nesas datas: horarios, programas, ensaios,...

8.1 Calibración. Proceso PR76CAL.

Realizarase, ao menos, unha proba anual de calibración, onde o profesorado da especialidade
acordará  previamente  o  funcionamento  da  proba,  e  será  comunicado  ao  alumnado,  coa
antelación suficiente. 

Segundo o artigo 2º das Ordes do 8 de febreiro de 2008 e do 11 de febreiro de 2008 polas que
se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de
música  e  danza,  e  nos  puntos  1.5  e  1.6.  da  Circular  21/2008  e  o  proceso  PR76CAL
(Homoxeneización e  calibración),  os  departamentos  determinarán  o tipo  e  partes  da  ou  das
probas, así como os valores de referencia asignados ás mesmas.
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9. ANEXOS

9.1 Proba de acceso 1º de grao profesional

PROBA DE ACCESO A 1º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE FRAUTA DE BICO

O/a candidato/a interpretará no instrumento tres obras de diferentes estilos (dúas con frauta de
bico alto e unha con soprano ou tenor),  das que unha será interpretada de memoria a libre
elección do/a candidato/a. O/a aspirante deberá entregar por escrito ao tribunal a relación de
obras que vai a interpretar, xunto con tres copias das partituras, ademais de traer acompañante/s
nas obras que o requiran. Os/as acompañantes terán á súa disposición clave [a=415Hz] e/ou
piano. 

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS

Frauta de bico soprano

- 21 Maskentänze. Ed. London Pro Musica.

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed. Amadeus.

Frauta de bico alto

- AAVV. The Division Flute. Ed. Amadeus. 

- DIEUPART, CH. Suites. Ed. Moeck.

- HÄNDEL, G.F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter.

- TELEMANN, G.P. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter.

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Posición corporal. Colocación do instrumento. Movemento de mans e dedos. Técnica do dedo
polgar  esquerdo.  Dixitacións  en  Do  e  Fa:  frautas  de  bico  soprano  e  alto  barrocas,  escala
cromática, 2 oitavas. Escalas maiores e menores e arpexos ata tres alteracións na armadura.
Control do aire a través da respiración diafragmática. Control da afinación. Combinación de
diferentes ataques (t,d,r,k,g) e articulacións (legato,  non-legato,  staccato,  portato). Uso básico
do vibrato. Homoxeneidade e estabilidade do son. Coordinación entre dixitación, articulación e
emisión. Repertorio a elixir entre os seguintes grupos: música medieval, Renacemento, Primeiro
Barroco, sonata ou suite francesa do XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do XVIII, música
contemporánea.
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Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Adoptar unha posición corporal que permita respirar con naturalidade e colocar o instrumento
de xeito correcto

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e  a intencionalidade do
autor, empregando o fraseo, a medida, as articulacións, o tempo, o carácter, a sonoridade e os
recursos expresivos adecuados

-  Amosar  iniciativa  e  criterio  na  selección  do  repertorio,  coa  escolla  de  obras  distintas  ás
orientativas e que sexan de nivel similar

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

- Demostrar a capacidade de interpretar de memoria obras do repertorio seleccionado

- Adoptar unha posta en escena adecuada

O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.
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9.2 Probas de acceso a outros cursos

9.2.1 Acceso a 2º curso do grao elemental

PROBA DE ACCESO A 2º CURSO DE GRAO ELEMENTAL DE FRAUTA DE BICO

A proba consistirá na interpretación de tres obras pertencentes a distintos estilos (con soprano de
bico soprano), das que unha será interpretada de memoria. O/a candidato/a deberá presentar
partituras orixinais e entregar tres copias ao tribunal, ademais de traer acompañante/s se a obra o
require.  A proba deberá realizarse con frauta de bico de dixitación barroca.  Na proba,  os/as
acompañantes terán á súa disposición clave (a=415Hz) e/ou piano.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS

- AAVV. Easy pieces of the 17th and 18th centuries. Ed. Schott.

- AAVV (Sally Adams, ed.). First repertoire for descant recorder. Ed. Faber Music. 

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed. Schott. 

- MACCHI, C. Aires y Danzas del Renacimiento italiano. Ed. Ricordi. 

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Dixitación da frauta de bico soprano barroca -en Do- (escala cromática, dúas oitavas). Escalas
de do maior e la menor natural. Posición corporal. Colocación do instrumento: beizos, mans,
dedos. A relaxación. Movemento e control de mans e dedos. Técnica do dedo polgar esquerdo
no  cambio  de  rexistro.  A  respiración  diafragmática.  A  afinación.  Ataque  simple:  t,d.
Articulacións: legato, staccato. Limpeza do son. O fraseo. A acentuación. A dinámica. O tempo.
O carácter. Ornamentación: trilo, mordente. Selección dun repertorio de obras pertencentes a
distintas  épocas,  autores  e  estilos:  música  medieval,  renacentista,  barroca,  popular,
contemporánea.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Adoptar unha posición corporal correcta

- Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano barroca 

- Controlar a respiración

- Procurar un son estable e nítido

- Controlar a afinación 
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- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

- Demostrar seguridade e control na interpretación

- Amosar sensibilidade artística

- Interiorizar o pulso

O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.2 Acceso a 3º curso do grao elemental

PROBA DE ACCESO A 3º CURSO DE GRAO ELEMENTAL DE FRAUTA DE BICO

A proba consistirá na interpretación de tres obras pertencentes a distintos estilos (dúas con frauta
de bico alto, unha con soprano),  das que unha será interpretada de memoria. O/a candidato/a
deberá  presentar  partituras  orixinais  e  entregar  tres  copias  ao  tribunal,  ademais  de  traer
acompañante/s se a obra o require. A proba deberá realizarse con frautas de bico de dixitación
barroca. Na proba, os/as acompañantes terán á súa disposición clave (a=415Hz) e/ou piano.
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Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS

Frauta de bico soprano

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed. Schott. 

Frauta de bico alto

- AAVV. Preludes and volontaires (1708). Ed. Schott.

- AAVV. The Division Flute, Vols. I-II. Ed. Amadeus. 

- AAVV. Solo Book for Treble Recorder. Pieces from the 16th to the 18th Century. Book 1. Ed.
Schott. 

- ORTIZ, D. 6 Recercadas a solo. Ed. Real Musical. 

- The Flute Master. Ed. Schott.

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Dixitación da frauta de bico soprano barroca –en Do- (escala cromática, dúas oitavas) e alto
barroca –en Fa- (escala cromática, dúas oitavas). Escalas maiores e menores e arpexos ata unha
alteración na armadura. Posición corporal. Colocación do instrumento: beizos, mans, dedos. A
relaxación. Movemento e control de mans e dedos. Técnica do dedo polgar esquerdo no cambio
de rexistro. A respiración diafragmática. A afinación. Ataque simple e dobre: t,d,r. Articulacións:
legato,  staccato,  portato. Produción dun son nítido. O fraseo. A acentuación. A dinámica. O
tempo.  O  carácter.  Ornamentación:  trilo,  mordente.  Selección  dun  repertorio  de  obras
pertencentes  a  distintas  épocas,  autores  e  estilos:  música  medieval,  renacentista,  barroca,
popular, contemporánea.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Adoptar unha posición corporal correcta

- Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano barroca 

- Controlar a respiración

- Procurar un son estable e nítido

- Controlar a afinación 

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados
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- Demostrar seguridade e control na interpretación

- Amosar sensibilidade artística

- Interiorizar o pulso

O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.3 Acceso a 4º curso do grao elemental

PROBA DE ACCESO A 4º CURSO DE GRAO ELEMENTAL DE FRAUTA DE BICO

A proba consistirá na interpretación de tres obras pertencentes a distintos estilos (dúas con frauta
de bico alto, unha con soprano), das que unha será interpretada de memoria. O/a candidato/a
deberá  presentar  partituras  orixinais  e  entregar  tres  copias  ao  tribunal,  ademais  de  traer
acompañante/s se a obra o require. A proba deberá realizarse con frautas de bico de dixitación
barroca. Na proba, os/as acompañantes terán á súa disposición clave (a=415Hz) e/ou piano.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS

Frauta de bico soprano
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- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed.Schott.

Frauta de bico alto

- 5 leichte Suiten aus dem Barok. Ed. Schott.

- AAVV. The Division Flute, Vols. I-II. Ed. Amadeus.

- AAVV. Preludes and volontaires (1708). Ed. Schott.

- DEMOIVRE, D. Einzelstücke und Suiten. Ed. Schott.

- FISCHER, G: 2 Suiten. Ed. Schott.

- ORTIZ, Diego. 6 recercadas. Ed. Real Musical. 

- The Flute Master. Ed. Schott.

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Dixitación da frauta de bico soprano barroca –en Do- (escala cromática, dúas oitavas) e alto
barroca –en Fa- (escala cromática, dúas oitavas). Escalas maiores e menores e arpexos ata dúas
alteracións na armadura. Posición corporal. Colocación do instrumento: beizos, mans, dedos. A
relaxación. Movemento e control de mans e dedos. Técnica do dedo polgar esquerdo no cambio
de rexistro. A respiración diafragmática. A afinación. Combinación de diferentes ataques (t,d,r,k)
Articulacións:  legato,  staccato,  portato. Produción dun son nítido. O fraseo. A acentuación. A
dinámica.  O  tempo.  O  carácter.  Ornamentación:  trilo,  mordente,  apoiatura.  Selección  dun
repertorio  de  obras  pertencentes  a  distintas  épocas,  autores  e  estilos:  música  medieval,
renacentista, barroca, popular, contemporánea.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Adoptar unha posición corporal correcta

- Coñecer a dixitación da frauta de bico soprano barroca 

- Controlar a respiración

- Procurar un son estable e nítido

- Controlar a afinación 

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

- Demostrar seguridade e control na interpretación

- Amosar sensibilidade artística
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- Interiorizar o pulso

O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.4 Acceso a 2º curso do grao profesional

PROBA DE ACCESO A 2º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE FRAUTA DE BICO

O/a candidato/a interpretará no instrumento tres obras de diferentes estilos (dúas con frauta de
bico alto e unha con soprano ou tenor),  das que unha será interpretada de memoria a libre
elección do/a candidato/a. O/a aspirante deberá entregar por escrito ao tribunal a relación de
obras que vai a interpretar, xunto con tres copias das partituras, ademais de traer acompañante/s
nas obras que o requiran. Os/as acompañantes terán á súa disposición clave [a=415Hz] e piano.
Requírese empregar frautas de bico de madeira, dixitación histórica.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS (S=Soprano, A=Alto, T=Tenor)

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 2

(A) CHEDEVILLE, N. Il Pastor Fido. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata I
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(S) CIMA, G.P. Two Sonatas. Ed. London Pro Musica. Sonata 1 ou 2

(S ou T) EYCK, J.van. Der Fluyten-Lusthof. Vol 1. Ed. Amadeus. Fantasia & Echo.

(A) HÄNDEL, G.F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter. Sonata en Sol menor

(A) MARCELLO, B. Sonatas Op.2. Ed. Bärenreiter. Escoller 1 sonata.

(S) TELEMANN, G.P. Dei kleine kammermusik. Ed. Amadeus. Partita nº 2

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Posición corporal. Colocación do instrumento. Movemento de mans e dedos. Técnica do dedo
polgar  esquerdo.  Dixitacións  en  Do e  Fa:  frautas  de  bico  soprano,  tenor  e  alto  barrocas,  2
oitavas. Dixitacións alternativas. Dixitacións dos trinos. Escalas maiores e menores e arpexos
ata catro alteracións na armadura. Control do aire a través da respiración diafragmática. Control
da afinación. Combinación das diferentes gamas de ataques e articulacións. O son no rexistro
agudo.  Coordinación  entre  dixitación,  articulación  e  emisión.  Calidade  do  son.  O  vibrato.
Repertorio a elixir entre os seguintes grupos: música medieval, Renacemento, Primeiro Barroco,
sonata  ou  suite  francesa  do  XVIII,  sonata  italiana,  alemá  ou  inglesa  do  XVIII,  música
contemporánea; música de conxunto/cámara.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

-  Amosar  iniciativa  e  criterio  na  selección  do  repertorio,  coa  escolla  de  obras  distintas  ás
orientativas e que sexan de nivel similar

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar a capacidade de interpretar de memoria obras do repertorio seleccionado
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O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.5 Acceso a 3º curso do grao profesional

PROBA DE ACCESO A 3º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE FRAUTA DE BICO

O/a candidato/a interpretará no instrumento tres obras de diferentes estilos (dúas con frauta de
bico alto e unha con soprano ou tenor),  das que unha será interpretada de memoria a libre
elección do/a candidato/a. O/a aspirante deberá entregar por escrito ao tribunal a relación de
obras que vai a interpretar, xunto con tres copias das partituras, ademais de traer acompañante/s
nas obras que o requiran. Os/as acompañantes terán á súa disposición clave [a=415Hz] e piano.
Requírese empregar frautas de bico de madeira, dixitación histórica.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS (S=Soprano, A=Alto, T=Tenor)

(A) BARSANTI, F. Sonatas Op1. Ed. Amadeus. Sonata en Re menor

(A) BOISMORTIER, J.B. 6 suiten. Ed. Schott. Cinquième Suite

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 3

(S ou T) EYCK, J. Der Fluyten-Lusthof Vol I. Ed. Amadeus. Onan of Tanneke (nº17)
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(S) FRESCOBALDI, G. 5 Canzoni. Ed. London Pro Música. Escoller 1

(A) HOTTETERRE, J. L´Art de Préluder. Ed. SPES. Escoller 2 preludios

(A) LINDE, H. Sonate in D. Ed. Schott.

(A) PEPUSCH, B. Sonaten. Ed. Schott. Escoller 1 sonata

(A) TELEMANN, G.P. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Sib Maior

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Posición corporal. Colocación do instrumento. Movemento de mans e dedos. Técnica do dedo
polgar esquerdo. Dixitacións en Do e Fa: frautas de bico sopranino, soprano, alto, tenor e baixo
barrocas  na  extensión  de  2  oitavas.  Dixitacións  alternativas.  Dixitacións  da  ornamentación:
principais e alternativas. Escalas maiores e menores e arpexos ata cinco alteracións na armadura.
Control do aire a través da respiración diafragmática. Control da afinación. Combinación das
diferentes  gamas  de  ataques  e  articulacións.  Coordinación  entre  dixitación,  articulación  e
emisión. Homoxeneidade, calidade do son. O vibrato. Lectura de facsímiles. Repertorio a elixir
entre os seguintes grupos: música medieval, Renacemento, Primeiro Barroco, sonata ou suite
francesa do XVIII, sonata italiana, alemá ou inglesa do XVIII, música contemporánea; música
de conxunto/cámara.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

-  Amosar  iniciativa  e  criterio  na  selección  do  repertorio,  coa  escolla  de  obras  distintas  ás
orientativas e que sexan de nivel similar

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar a capacidade de interpretar de memoria obras do repertorio seleccionado
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O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.6 Acceso a 4º curso do grao profesional

PROBA DE ACCESO A 4º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE FRAUTA DE BICO

O/a candidato/a interpretará no instrumento tres obras de diferentes estilos (dúas con frauta de
bico alto e unha con soprano ou tenor),  das que unha será interpretada de memoria a libre
elección do/a candidato/a. O/a aspirante deberá entregar por escrito ao tribunal a relación de
obras que vai a interpretar, xunto con tres copias das partituras, ademais de traer acompañante/s
nas obras que o requiran. Os/as acompañantes terán á súa disposición clave [a=415Hz] e piano.
Requírese empregar frautas de bico de madeira, dixitación histórica.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS (S=Soprano, A=Alto, T=Tenor)

(A) AAVV.Sinfonie di Varij Autori. Ed. SPES. Escoller 1 obra.

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel.  nº 4

(S) CASTELLO, D.Due sonate a Soprano solo. Ed.Diletto Musicale. Sonata Prima

(T) EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof Vol.2. Ed.Amadeus. Derde,Doen Daphne d’over (nº58)
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(A) HÄNDEL, G.F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter. Sonata en La menor

(A) HOTTETERRE, J. L´Art de Préluder. Ed. SPES. Escoller 2 preludios

(A) HOTTETERRE, J.M. Vier Suiten Op.5. Ed. Amadeus. Suite Op.5 nº1

(A) LINDE, H.M. Blockflöte Virtuos. Ed. Schott. nº 1, 2

(A) TELEMANN,G.P. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Do Maior

(A) VERACINI, F.M. Sonatas. Ed. Peters. Sonata Sesta

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Posición corporal. Colocación do instrumento. Movemento de mans e dedos. Técnica do dedo
polgar esquerdo. Dixitacións das frautas de bico en Do (frautas soprano, tenor) e Fa (frautas
sopranino, alto, baixo) barrocas en toda a súa extensión. Dixitacións alternativas. Dixitacións da
ornamentación:  principais  e  alternativas.  Escalas  maiores  e  menores  e  arpexos  ata  seis
alteracións  na  armadura.  Control  do  aire  a  través  da  respiración  diafragmática.  Control  da
afinación.  Combinación das diferentes gamas de ataques e articulacións.  Coordinación entre
dixitación, articulación e emisión. Sonoridade do instrumento. O vibrato. Lectura de facsímiles.
Repertorio a elixir entre os seguintes grupos: música medieval, Renacemento, Primeiro Barroco,
sonata  ou  suite  francesa  do  XVIII,  sonata  italiana,  alemá  ou  inglesa  do  XVIII,  música
contemporánea; música de conxunto/cámara.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

-  Amosar  iniciativa  e  criterio  na  selección  do  repertorio,  coa  escolla  de  obras  distintas  ás
orientativas e que sexan de nivel similar

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar a capacidade de interpretar de memoria obras do repertorio seleccionado

Páxina 98 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.7 Acceso a 5º curso do grao profesional

PROBA DE ACCESO A 5º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE FRAUTA DE BICO

O/a candidato/a interpretará no instrumento tres obras de diferentes estilos (dúas con frauta de
bico alto e unha con soprano ou tenor),  das que unha será interpretada de memoria a libre
elección do/a candidato/a. O/a aspirante deberá entregar por escrito ao tribunal a relación de
obras que vai a interpretar, xunto con tres copias das partituras, ademais de traer acompañante/s
nas obras que o requiran. Os/as acompañantes terán á súa disposición clave [a=415Hz] e piano.
Requírese empregar frautas de bico de madeira, dixitación histórica.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS (S=Soprano, A=Alto)

(A) BARSANTI, F.M. Sonatas Op1. Ed. Amadeus. Sonata V en Fa Maior

(S) BASSANO, G. Ricercate, Passagi et Cadentie. Ed. Pelikan. 1 recercada

(A) CHEDEVILLE,N. Il Pastor Fido. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata VI

(S) DALLA CASA, G., BASSANO, G. Divisions on Chansons I-III. Ed. London Pro Musica
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(S) FONTANA, G.B. Sechs Sonaten. Ed. Amadeus. Sonata IV

(A) HOTTETERRE, J. L´Art de Préluder. Ed. SPES. Escoller 2 preludios

(A) HOTTETERRE, J.M. Vier Suiten Op.5. Ed. Amadeus. Suite Op.5 nº4

(A) LINDE, H. Blockflöte Virtuos. Ed. Schott. nº 3, 4

(A) TELEMANN, G.F. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Fa menor

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Posición corporal. Colocación do instrumento. Movemento de mans e dedos. Técnica do dedo
polgar esquerdo. Dixitacións das frautas de bico barrocas en Do (frautas soprano, tenor) e Fa
(frautas sopranino, alto, baixo) en toda a súa extensión: posicións principais e alternativas, e
ornamentación. Escalas maiores e menores e arpexos ata sete alteracións na armadura. Técnica e
control da respiración. Control da afinación. Combinación das diferentes gamas de ataques e
articulacións. Coordinación entre dixitación, articulación e emisión. Sonoridade do instrumento.
O vibrato. Lectura de facsímiles. Repertorio a elixir entre os seguintes grupos: música medieval,
música do Renacemento, Primeiro Barroco, sonata ou suite francesa do XVIII, sonata italiana,
alemá ou inglesa do XVIII, música contemporánea; música de conxunto/cámara. Coñecemento
das frautas de bico modelo Ganassi.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

-  Amosar  iniciativa  e  criterio  na  selección  do  repertorio,  coa  escolla  de  obras  distintas  ás
orientativas e que sexan de nivel similar

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar a capacidade de interpretar de memoria obras do repertorio seleccionado
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O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.2.8 Acceso a 6º curso do grao profesional

PROBA DE ACCESO A 6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL DE FRAUTA DE BICO

O/a candidato/a interpretará no instrumento tres obras de diferentes estilos (dúas con frauta de
bico alto e unha con soprano ou tenor),  das que unha será interpretada de memoria a libre
elección do/a candidato/a. O/a aspirante deberá entregar por escrito ao tribunal a relación de
obras que vai a interpretar, xunto con tres copias das partituras, ademais de traer acompañante/s
nas obras que o requiran. Os/as acompañantes terán á súa disposición clave [a=415Hz] e piano.
Requírese empregar frautas de bico de madeira, dixitación histórica.

Contidos

OBRAS ORIENTATIVAS (S=Soprano, A=Alto)

(S) BASSANO, G. Ricercate, Passagi et Cadentie. Ed. Pelikan. 1 recercada

(S) CHEDEVILLE, N. Il Pastor Fido. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata IV

(A) CORELLI, A. 12 Sonatas Op.5 Vols 1-3. Ed. Noetzel.

(A) HOTETTERRE, J.M. Premier livre de piéces, Deuxième livre de pièces. Ed. SPES.
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(A) LINDE, H.. Music for a bird. Ed. Schott. 

(A) LINDE, H. Blockflöte Virtuos. Ed.Schott. nº 5, 6

(A) TELEMANN, G.P. 6 Fantasien. Ed. Schott. Fantasía en Re menor ou Sol menor

(A) QUANTZ, J.J. Fantasien und Capricen. Ed. Schott. Sonata IV en Sol menor

CONTIDOS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS (CONTIDOS MÍNIMOS)

Posición corporal. Colocación do instrumento. Movemento de mans e dedos. Técnica do dedo
polgar esquerdo. Dixitacións das frautas de bico barrocas en Do (frautas soprano, tenor) e Fa
(frautas sopranino, alto, baixo) en toda a súa extensión: posicións principais e alternativas, e
ornamentación. Escalas maiores e menores e arpexos ata sete alteracións na armadura. Técnica e
control  da  respiración.  Control  da  afinación.  Combinación  de  ataques  e  articulacións  en
diferentes  posibilidades.  Coordinación  entre  dixitación,  articulación  e  emisión.  O  son:
flexibilidade, volume. O vibrato. Lectura de facsímiles. Repertorio a elixir entre os seguintes
grupos: música medieval, música do Renacemento, Primeiro Barroco, sonata ou suite francesa
do  XVIII,  sonata  italiana,  alemá  ou  inglesa  do  XVIII,  música  contemporánea;  música  de
conxunto/cámara. Coñecemento das frautas de bico modelo Ganassi.

Criterios de avaliación e cualificación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Utilizar o esforzo muscular, a respiración e relaxación adecuados ás esixencias da execución
instrumental

- Demostrar control técnico e capacidade expresiva na interpretación

- Interpretar as obras de acordo cos criterios do estilo correspondente e a intencionalidade do
autor,  empregando  o  fraseo,  a  medida,  as  articulacións,  o  tempo,  o  carácter  e  os  recursos
expresivos adecuados

-  Amosar  iniciativa  e  criterio  na  selección  do  repertorio,  coa  escolla  de  obras  distintas  ás
orientativas e que sexan de nivel similar

-  Demostrar  sensibilidade  auditiva  na  afinación  e  no  uso  das  posibilidades  sonoras  do
instrumento

- Amosar sensibilidade artística

- Demostrar a capacidade de interpretar de memoria obras do repertorio seleccionado
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O/a aspirante deberá superar cada un dos apartados para obter unha cualificación final positiva.

9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grao

PREMIOS FIN DE GRAO. ESPECIALIDADE: FRAUTA DE BICO.

O/a  candidato/a  deberá  interpretar  un  programa  de  obras  de  distintos  estilos.  Duración
aproximada: 30 minutos.

OBRA OBRIGADA

Bassano Recercada 

OBRAS ORIENTATIVAS

Bach Sonatas, Partitas

Brüggen 5 Etudes voor Vingerveiligheid

Castello Sonatas

Chédeville [atrib. Vivaldi] Sonata VI “Il Pastor Fido"
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Corelli Sonatas Op. 5

Dieupart Suites

Eyck Der Fluyten-Lusthof

Frescobaldi Canzoni

Fontana Sonatas

Haendel The Fitzwilliam Sonatas

Hirose Meditation

Hotteterre Suites

Telemann Fantasías

Sonatas “Der Getreue Musik-Meister”, “Essercizii musici”

CRITERIOS PREMIOS FIN DE GRAO

1.  Evidenciar  unha  madurez  técnica  e  musical  sobresaliente  para  interpretar  un  recital  de,
alomenos  trinta  minutos,  con obras  de  estilos  variados,  cunha dificultade  técnica  e  musical
meritoria de un Galardón á Excelencia, mantendo unha extraordinaria calidade interpretativa ao
longo de todo o recital.

2. Trascender os aspectos técnicos para acadar unha transmisión musical, a través dun discurso
musical emanado do propio intérprete, e tendo como base o texto.

3. Interpretar de memoria algunha das obras do programa.

4. Interpretar o programa co acompañamento requirido para cada obra.

5. Coñecer e aplicar con solvencia o protocolo de concerto e as convencións interpretativas.

PONDERACIÓN CRITERIOS PREMIOS FIN DE GRAO

Madurez técnica y musical (30%)

Idoneidade do repertorio (20%)

Capacidade expresiva e interpretativa (30%)

Memoria (10%)

Protocolo de concerto (10%)

Para a concesión de Premio o alumno/a deberá obter unha nota media mínima de 9.
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9.4 Táboas de baremación: rúbricas de avaliación

9.4.1 Plantillas de avaliación: alumnado oficial
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9.4.2 Plantillas de avaliación: probas de acceso
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9.5 Programa de aula. Obras e estudos orientativos.

1º CURSO DO GRAO ELEMENTAL

- AAVV. Easy pieces of the 17th and 18th centuries. Ed. Schott.

- AAVV (Sally Adams, ed.). First repertoire for descant recorder. Ed. Faber Music. 

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed. Schott. 

- KEUNING, H.P. 30 Simple Studies for Descant Recorder. Ed. Harmonia Hilversum.

- MONKEMEYER, H. Método para tocar la flauta dulce soprano. Ed. Moeck.

2º CURSO DO GRAO ELEMENTAL

Frauta de bico soprano

- AAVV. Easy pieces of the 17th and 18th centuries. Ed. Schott.

- AAVV (Sally Adams, ed.). First repertoire for descant recorder. Ed. Faber Music. 

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed. Schott. 

- LINDE, H.M. Musicalité et technique. Ed. Schott.

- MONKEMEYER, H. Método para tocar la flauta dulce soprano. Ed. Moeck.

Frauta de bico alto

- AAVV. The Division Flute, Vols. I-II. Ed. Amadeus. 

- AAVV. Solo Book for Treble Recorder. Pieces from the 16th to the 18th Century. Book 1.  Ed.
Schott. 

- KEUNING, H.P. 40 Simple Studies for Treble Recorder. Ed. Harmonia Hilversum.

- MONKEMEYER, H. Método para tocar la flauta dulce contralto. Ed. Moeck.

3º CURSO DO GRAO ELEMENTAL

Frauta de bico soprano

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed.Schott.

Frauta de bico alto

- AAVV. The Division Flute, Vols. I-II. Ed. Amadeus.

- GIESBERT, F.J. Method for the treble recorder. Ed. Schott.
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- KEUNING, H.P. 25 Studies for Treble Recorder. Ed. Harmonia Hilversum.

- MONKEMEYER, H. Método para tocar la flauta dulce contralto. Ed. Moeck.

- ORTIZ, D. 6 recercadas. Ed. Real Musical. Recercada primeira ou segunda a solo.

4º CURSO DO GRAO ELEMENTAL

Frauta de bico soprano

- EYCK, J. van. Der Fluyten-Lusthof. Ed. Schott.

- HEALEY, D. Five Cameos. Ed. Boosey & Hawkes.

- MEUNIER, G. Canaletto. Editions Combre.

Frauta de bico alto

- BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 1

- HÄNDEL, G.F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter. Sonata en Fa Maior

- GIESBERT, F.J. Method for the treble recorder. Ed. Schott.

- KEUNING, H.P. 25 Studies for Treble Recorder. Ed. Harmonia Hilversum.

- TELEMANN, G.P. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Fa Maior

1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 2

(A) CHEDEVILLE, N. Il Pastor Fido. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata I

(S) CIMA, G.P. Two Sonatas. Ed. London Pro Musica.

(A)  DES  GROSSEN,  Friedrichs  (Linde  Höffer  –  v.  Winterfeld,  edit.).  40  Studien  für
Altblockflöte. Ed. Sikorski. nº1-20

(A) DIEUPART, F. Sonata nº2 en La menor. Ed. Schott.

(S ou T) EYCK, J.van. Der Fluyten-Lusthof. Vol 1. Ed. Amadeus. Fantasia & Echo.

(S) FELTKAMP, J.H. 12 etudes voor sopraan-blockfluit. Ed. XYZ. Selección

(A) HÄNDEL, G.F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter. Sonata en Sol menor

(A) LINDE, H.M. Neuzeitliche Übungsstücke Fur Die Altblockflöte. Ed. Schott. nº1-7

(S) TELEMANN, G.P. Dei kleine kammermusik. Ed. Amadeus. Partita nº 2

2º CURSO DO GRAO PROFESIONAL
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(A) BOISMORTIER, J.B. 6 suiten. Ed. Schott. Cinquième Suite

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 3

(A)  DES  GROSSEN,  Friedrichs  (Linde  Höffer  –  v.  Winterfeld,  edit.).  40  Studien  für
Altblockflöte. Ed. Sikorski. nº22-30

(S ou T) EYCK, J. Der Fluyten-Lusthof Vol I. Ed. Amadeus. Onan of Tanneke (nº 17)

(S) FRESCOBALDI, G. 5 Canzoni. Ed. London Pro Música.

(A) HÄNDEL, G. F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter. Sonata en La menor

(A) HOTTETERRE, J. L´Art de Préluder. Ed. SPES.

(A) LINDE, H.M. Neuzeitliche Übungsstücke Fur Die Altblockflöte. Ed. Schott. nº8-16

(A) LINDE, H.. Sonate in D. Ed. Schott.

(A) MARCELLO, B. Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Fa Maior Op.2 nº1

(A) TELEMANN, G.P. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Sib Maior

3º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

(A) AAVV.Sinfonie di Varij Autori. Ed. SPES.

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 4

(S) CASTELLO, D.Due sonate a Soprano solo. Ed.Diletto Musicale. Sonata Prima

(A) DIEUPART, Ch. Suites. Ed. Moeck. Suites I-IV

(T) EYCK, J.van. Der Fluyten-Lusthof Vol.2. Ed.Amadeus. Derde,Doen Daphne d’over (nº58) 

(A) HÄNDEL, G.F. Complete Sonatas. Ed. Bärenreiter. Sonata en La menor

(A) HOTTETERRE, J.M.. Vier Suiten Op.5. Ed. Amadeus. Suite Op.5 nº1

(A) LINDE, H.M. Blockflöte Virtuos. Ed. Schott. nº 1, 2

(A) STAEPS, H.U. Das tägliche pensum. Ed. Universal Edition. nº1-15

(A) TELEMANN,G.P. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Do Maior

(A) VERACINI, F.M. Sonatas. Ed. Peters. Sonata Sesta

4º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

(A) BARSANTI, F.M. Sonatas Op1. Varias edicións. Sonata V en Fa Maior.

(S) BASSANO, G. Ricercate, Passagi et Cadentie. Ed. Pelikan. 1 recercada

(A) BRÜGGEN, F. 5 Studies for fingercontrol. Ed. Broeckmans & Van Poppel. nº 5

(A) BOUSQUET, N. 36 Études (1851), Vol. 1. Ed. Moeck. Selección de estudos
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(A) CHEDEVILLE,N. Il Pastor Fido. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata VI

(S) FONTANA, G.B. Sechs Sonaten. Ed. Amadeus. Sonata IV

(A) HOTTETERRE, J.M. Vier Suiten Op.5. Ed. Amadeus. Suite Op.5 nº4

(A) LINDE, H. Blockflöte Virtuos. Ed. Schott. nº 3, 4

(A) STAEPS, H.U. Das tägliche pensum. Ed. Universal Edition. nº16-28

(A) TELEMANN, G.F. Vier Sonaten. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata en Fa menor

 (A) WAETCHER, W. Studien+Übungen. Ed. Heinrichshofen. nº1-11

5º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

(S) BASSANO, G. Ricercate, Passagi et Cadentie. Ed. Pelikan. 1 recercada

(A) BOUSQUET, N. 36 Études (1851), Vol. 2. Ed. Moeck. Selección de estudos

(S) CHEDEVILLE, N. Il Pastor Fido. Hortus Musicus. Ed. Bärenreiter. Sonata IV

 (A) CORELLI, A. 12 Sonatas Op.5 Vols 1-3. Ed. Noetzel.

(A) LINDE, H. Music for a bird. Ed. Schott. 

(A) LINDE, H. Blockflöte Virtuos. Ed. Schott. nº 5, 6

(A) MANCINI, F. Sonatas, Vols. 1 e 2. Ed. Noetzel.

(A) STAEPS, H.U. Tonfiguren. Ed. Universal Edition. Selección (1ª metade)

(A) STAEPS, H.U. Suite Mib. Ed.Universal Edition.

(A) TELEMANN, G.P. 6 Fantasien. Ed. Schott. Fantasía en Re menor ou Sol menor

(A) QUANTZ, J.J. Fantasien und Capricen. Ed. Schott. Sonata IV en Sol menor

(A) VERACINI, F.M. Sonatas. Varias edicións.

(A) WAETCHER, W. Studien+Übungen. Ed. Heinrichshofen. nº12-23

6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

(Música en facsímil das editoriais SPES, Fuzeau, etc.)

(A) Bach, J.S. Sonatas, Partitas.

(S/A) BASSANO, G. Ricercate, Passagi et Cadentie.

(A) BARSANTI, F. Sonatas.

(A) BOUSQUET, N. 36 Études (1851), Vol. 3. Ed. Moeck. Selección de estudos

(A) CORELLI, A. Sonatas Op.5.

(A) DIEUPART, CH. Suites.

Páxina 112 de 113
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017



CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

(T) EYCK, J.van. Der Fluyten-Lusthof.

(S) FONTANA, G.B. Sonatas.

(A) HÄNDEL, G.F. The Fitzwilliam Sonatas. 

(A) HOTTETERRE, J.M. Suites, L’Art de Préluder. 

(A) MANCINI, F. Sonatas. 

(A) QUANTZ, J.J. Fantasien und Capricen..

(A) STAEPS, H.U. Tonfiguren. Ed. Universal Edition. Selección (2ª metade)

(A) STAEPS, H.U. Virtuose Suite. Ed.Universal Edition.

(A)  TELEMANN,  G.P.  Fantasien,  Sonatas  de  “Der  Gertreue  Musik-Meister”,  “Essercizii
Musici”

(A) VERACINI, F. Sonatas. 

(A) WAETCHER, W. Neue Technische Übungen. Ed. Heinrichshofen. Selección.
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