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Introdución

Os catro cursos que compoñen o  grao elemental  configuran unha etapa de suma
importancia para o desenvolvemento do futuro instrumentista.

-A interpretación comeza polo correcto entendemento do texto para poder apreciar o
seu valor estético.

-Desenvolver a destreza necesaria no manexo do instrumento.
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-Ter unha concepción pedagóxica para que os contidos presentados os alumnos sexan
dun xeito atractivo e estimulante.

-A relación entre profesor e alumno debe adecuarse constantemente á realidade e
personalidade do alumno na súa particular etapa evolutiva.

-Ademáis de  técnica  se debe dar  o  alumno os elementos  sintácticos  sobre  o que
reposa toda a estructura musical (dinámica, agóxica, etc.).

-Aprender a valorar a importancia da memoria.

As ensinanzas profesionais de música teñen como finalidade proporcionar ó alumnado
unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais
da música. Ordénanse en tres funcións básicas: formativa, orientadora e preparatoria
de estudos posteriores, e organízanse nun grado de seis cursos de duración, según o
que dispón o artículo 48.2 da Ley Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

A función dos estudos profesionais de Guitarra é formar ó futuro intérprete para que
poida  desenrolar  a  súa  aprendizaxe  nos  distintos  itinerarios  (Interpretación,
Composición, Pedagoxía e Musicoloxía). Para lograr este obxectivo faráse incapié nos
distintos campos que conforman a íntegra formación do músico: sensibilidade musical,
memoria, técnica e coñecemento histórico.

Metodoloxía

-Análise semanal do traballo desenvolvido pólo alumno.

-Control de posición, afinación, e calidade do son.

- Realización de exercícios técnicos adaptados ás necesidades do alumno.

- Corrección e aprendizaxe das obras perante elementos aillados.

- Traballo dos diferentes tipos de memória.

- Realización de audicións e práctica de conxunto.

- Revisión e análise do material traballado, valorando o método de estudo.

Atención á diversidade
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A necesidade dunha atención individualizada, xorde do feito de que todos os alumnos
son diferentes e cada un necesita unha atención especializada. Unha programación
aberta  ten  o  propósito  de  atender  á  diversidade.  Partindo  desta  formulación,  esta
atención  específica  verá  determinada  por  variables  como  por  exemplo;  as
capacidades,  os  coñecementos  previos,  a  atención,  a  motivación,  particularidades
físicas, etc.

A  ensinanza  de  guitarra  require  dunha  constante  adaptación  ás  características
específicas  de  cada  alumno co  propósito  de  dar  unha  resposta  educativa  o  máis
adecuada posible ás súas necesidades.

En  canto  ó  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais  será  preciso
instrumentalizar  as  medidas  de  atención  para  a  educación  de  alumnos  que,  por
diversas razóns, temporalmente ou de maneira permanente, non están en condicións
de alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades cos medios
que  habitualmente  están  a  disposición  do  Centro.  A Consellería  de  Educación  e
Ordenación  Universitaria  adoptará  as  medidas  oportunas  para  a  adaptación  do
currículo ás necesidades do alumnado. En todo caso, esas adaptacións respectarán
no esencial os obxectivos fixados no currículo oficial.

Temas transversais

4.1 Educación en valores

Os temas transversais son temáticas que deben tratarse no sistema educativo e en
todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe, pero que non conforman unha materia de
estudio  concreta,  e  ó  mesmo tempo deben  ser  tratados  en  todas  as  materias  do
currículo. Constarán como temas transversais relacionados coa educación en valores
os seguintes:

 “Educación moral e cívica”

Promoveranse actitudes de tolerancia e respecto tanto coa realización de exercicios
en grupo como individuais.

“Educación para a paz”.

Animarase a unha convivencia harmónica vendo as repercusións positivas da Música
no mundo.

“Educación para a saúde e a calidade de vida”. A través da guitarra mostrar como
unha posición corporal correcta, contribúe a mellorar a calidade de vida e a coida-la
nosa saúde.

“Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos”.
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Fomando  grupos  mixtos,  inculcando  valores  de  igualdade,  e  levando  a  cabo
actuacións que non creen ningún tipo de diferencia entre sexos.

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

A constante presenza das TIC´s no mundo actual, fai importante tamén a presenza
das mesmas na aula. Así, aproveitaremos os recursos dispoñibles para explorar e dar
a  coñecer  ó  alumnado as  posibilidades que nos proporcionan os  distintos  medios
tecnolóxicos  dispoñibles  no  centro  (Internet,  gravación,  edición  de  son,  edición  de
partituras, acceso a partituras de dominio público...)

Actividades culturais e de promoción das ensinanzas

-Participación nas audicións de alumnos que se realicen durante o curso.

-Participación  nos  cursos,  intercambios  e  demais  actividades  que  se  programen
durante o curso.

-Asistencia a concertos tanto dentro como fora do centro.

Secuenciación do curso

6.1 1º      Grado elemental

6.1.1 Obxectivos

-Adoptar unha posición axeitada do corpo respecto ao instrumento que faga posible a 
correcta acción das dúas máns.
-Coñecer, basicamente as características e posibilidades sonoras da guitarra.
-Adquiri-la técnica correspondente ó curso.
-Iniciarse no coidado e mantemento do instrumento.
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-Coñecer básicamente os principios da afinación.

6.1.2 Contidos

CONCEPTUAIS

-Posición correcta do corpo-guitarra
-Pulsación
-Arpexo
-Acordes
-Escalas
-Afinación
-Lectura
-Partes do instrumento
-Memoria

PROCEDIMENTAIS

-Adopción dunha posición correcta do corpo respecto ao instrumento usando como 
referencias os puntos de apoios, ángulos…etc -Realización de exercicios de acordes 
de dúas notas.
-Realización de escalas de Do M unha oitava con notas ó aire e La m armónica unha 
oitava con notas ó aire.
-Afinación de cordas ó aire tomando como referencia sons dados polo profesor, por 
quintas.
-Explicación das distintas partes do instrumento a través dunha lámina muda.
-Iniciación á práctica da memoria.
-Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como factor fundamental para a obtención
da calidade sonora.
-Comprensión das estructuras musicáis (frases e cadencias) do repertorio do curso.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

-Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
-Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, análises, 
improvisacións, composicións propias, etc. -Realiza-los traballos individuais, indicados 
polo profesor, fora da aula e presentárllelos para a súa correción.
-Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do mesmo.
-Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
-Respetar a puntualidade na clase
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6.1.3 Avaliación

6.1.3.1   Criterios de evaluación

1. Adoptar unha posición correcta respecto ao corpo.
2. Ler a primeira vista melodías sinxelas sen alteracións e nas cinco primeiras 
posicións.
3. Memorizar tres pezas do repertorio do curso.
4. Interpretar sete pezas propostas polo profesorado.
5. Coñecer os principios básicos da afinación.
6. Realizalos exercicios técnicos propostos polo profesorado.
7. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado.

6.1.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de sete 
pezas con diferentes aspectos técnicos axustados ós contidos do curso.Tres 
pezas serán interpretadas de memoria.

6.1.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:

-Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
-Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
-Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
-Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
-Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas
ao longo do curso.

Ferramentas:

-Diario de aula.
-Boletín de cualificacións

6.1.3.4   Criterios de cualificación
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- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.
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6.1.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os obxectivos do 
curso

6.1.4   Medidas de recuperación

6.1.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

 Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.1.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.
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6.1.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

-Guitarras
-Apoiapés.
-Encerados.
-Material audivisual.
-Equipos de reproducción.
-Limas de unllas.
-Afinadores, diapasóns.
-Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS

Essential Guitar Skill (Bryan Lester) La escala: nº 1, 2 e 3.
Estudio 1  (F.Sor) (Isaías Savío)
Valsa  (J.Kuttner) (Isaias Savio)
The Pied Piper .....................(J.A. Muro)(Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 43)
“The flautist” ...........................................................................................(J.A.Muro)
“In the Meadow” .....................................................................................(J.A.Muro)
“The butterfly” .........................................................................................(J.A.Muro)
“A court dance" ......................................................................................(J.A.Muro)
“Arpegio” (J.A.Muro)
“Dreaming”............................................................................................. (J.A.Muro)

6.2 2º      Grado elemental
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6.2.1 Obxectivos

1. Perfeccionar os contidos do primeiro curso.
2. Organizar e distribuir o tempo de estudo persoal.
3. Aprender os elementos técnicos propios do segundo curso.
4. Iniciarse na interpretación dos diferentes estilos musicais

6.2.2   Contidos

CONCEPTUAIS

-Posición correcta do corpo-guitarra
-Pulsación
-Arpexo
-Acordes
-Escalas
-Afinación
-Lectura
-Memoria
-Cejillas
-Ligados

PROCEDIMENTAIS

-Realización de escalas Do M , RE M e La m armónica dunha oitava.
-Perfeccionamento da posición correcta do corpo respecto ao instrumento 
usando como referencias os puntos de apoios, ángulos…etc
-Perfeccionamento de exercicios de pulsación apoiando e tirando
-Realización de exercicios de arpexios empregando os dedos p, i, m, a en 
diferentes combinacións así como intercalando un acorde de dúas notas.
-Realización de exercicios de acordes de dúas, tres e catro notas.
-Realización de escalas de dúas octavas empregando cordas ó aire sen 
alteracións, maior e menor.
-Perfeccionamento da afinación con cordas ó aire tomando como referencia 
sons dados polo profesor, por quintas. -Realización de exercicios de lectura a 
primeira vista adaptados ó curso e alumno.
-Realización de exercicios de memorización dun fragmento musical
    1. memorización sen instrumento dun fragmento musical
    2. interpretar o fragmento de memoria
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-Realización de exercicios de cejillas tapando tres e catro cordas e tocando as 
diferentes combinacións cos dedos 4-3,4-2,4-1 e 3-2 como mínimo nas corda 
tapadas
-Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como factor fundamental para a 
obtención da calidade sonora. -Comprensión das estructuras musicáis(motivos, 
frases, semifrases, períodos e cadencias) do repertorio do curso. -Traballo dos 
recursos dinámicos e tímbricos sobre o repertorio e os exercicios traballados no
curso.
-Realización de ejercicios de ligados ascendentes e descendentes con cordas ó
aire.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

- Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
- Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, 
análises, improvisacións, composicións propias, etc.
- Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
 - Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
- Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
- Respetar a puntualidade na clase

6.2.3 Avaliación

6.2.3.1   Criterios de evaluación

1.-Adoptar unha posición correcta da guitarra respecto ao corpo.
2.-Realizar os exercicios técnicos propostos durante o curso.
3.-Interpretar os exercicios de leitura a primeira vista propostos.
4.-Interpretar 8 pezas de diferentes estilos con diferentes problemas técnicos .O
reparto das 8 pezas será de 3 no primeiro trimestre , 3 no segundo e 2 no 
terceiro.Memorización de 3 obras (mínimo una en cada trimestre) e manter todo
o repertorio ó final do curso.
5.-Interpretar en público as obras propostas polo profesorado.

6.2.3.2   Mínimos esixibles
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Os contidos mínimos para a superación deste curso serán interpretar oito pezas
de diferentes estilos e problemas técnicos axustadas ós contidos do curso. Tres
delas de memoria(una en cada trimestre) e tocalas todas o final do curso.

6.2.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:

-Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
-Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
-Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
-Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
-Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas
ao longo do curso.

Ferramentas:

-Diario de aula.
-Boletín de cualificacións.

6.2.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
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- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.2.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os obxectivos do 
curso

6.2.4   Medidas de recuperación

6.2.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios
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Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.2.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.2.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

-Guitarras
-Apoiapés.
-Encerados.
-Material audivisual.
-Equipos de reproducción.
-Limas de unllas.
-Afinadores, diapasóns.
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-Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano)

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS

Colección de piezas de 1º (Isaias Savio):
Allegretto (F. Molino).
Adagio (J.K. Mertz).
Andantino .............................................................................................(J.K.Mertz).
Danza Antigua .......................................................................................(F. Hunten)
Andante (M. Carcassi).
Allegro (F. Molino).
Estudio nº 6 ...........................................................................................(N. Coste).
Estudio nº 3................................................................................................ (F. Sor).

Estudio n º1.......................................................................................... L. Brouwer.

      Essential Guitar Skill Bryan Lester:
Cejilla nº 2
Escala: nº 3, 5, e 6
Trémolo: nº 3 e 6.
Arpexio: nº 1

      Madonna Katerina ............................(Hans Newsidler) (The easy guitar, chiesa)

Minueto J.Krieger. .................................................(T. Camacho, Vol 2. da 1ª ed.).

Ronda nº 3 ...........................................(Jaime Zenamon) (Modern Times, pax. 6)

Escalando (J. Zenamon) (Modern Times Vol I).
6.3 3º      Grado elemental

6.3.1 Obxectivos

1- Apreciar a importancia da música como linguaxe artística e medio de 
comunicación social. Desenvolver básicamente a sensibilidade musical e 
estética que permita comprender, interpretar e disfrutar da música. Desenvolver 
a capacidade artística para apreciar a cualidade da música en relación cos seus
valores propios. Ligar os coñecementos musicais coas características da 
escritura e literatura do instrumento da propia especialidade, co fin de adquirir 
as bases que permitan desenvolver a interpretación artística.
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2-Coñecer e valorar a importancia da respiración e do dominio do propio corpo 
no desenvolvemento da técnica instrumental, da calidade do son e da 
interpretación. Adquirila capacidade de percepción interna que lles permita 
diferenciar e atopar o equilibrio entre o descontraemento muscular e o esforzo 
indispensable que esixe a execución instrumental, tendo en conta que o corpo 
funciona como un todo no que o eixo é a columna vertebral. Valorar o silenzo 
como elemento indispensable para o desenvolvemento da concentración, 
audición interna e o pensamento musical.
3-Establecer as bases para desenvolver a capacidade de interpretar en público,
de memoria e con a necesaria seguridade en si mesmos, que lles permita vivir a
música como medio de comunicación. Desenvolver a memoría e a capacidade 
de improvisación como meios de maior liberdade de expresión e de 
organización da linguaxe musical.
4-Desenvolver a práctica musical en grupo e o hábito de escoitar outras voces 
ou instrumentos e de adaptarse harmonicamente a un conxunto.
5-Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista que lles permita 
participar nun conxunto e ter acceso a un repertorio máis amplo.
6- Adquiri-la concienza da importancia do traballo individual e a capacidade 
para escoitarse e ser crítico consigo mesmo.
7-Adquiri-la técnica correspondente ao 3º curso.
8-Interpretar 8 pezas con diferentes problemas técnicos e de diferentes estilos.

6.3.2   Contidos

CONCEPTUAIS

-Arpexio
-Acordes
-Escalas
-Afinación
-Lectura
-Memoria
-Cejillas
-Trémolo
-Ligados

 PROCEDIMENTAIS

-Realización de exercicios de arpexios empregando os dedos p, i, m, a en 
diferentes combinacións así como intercalando dous acordes de dúas notas.
-Perfeccionamento dos acordes de dúas, tres e catro notas.
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-Realización de escalas de Do M,ReM e La m armónica de dúas oitavas con 
cordas o aire.
-Iniciación a afinación por armónicos.
-Realización de exercicios de lectura a primeira vista adaptados ó alumno e ó 
curso.
-Realización de exercicios de cejillas tapando tres e catro cordas e tocando as 
diferentes combinacións cos dedos 4,3, 2 e 1 como mínimo nas corda tapadas.
-Realización de exercicios de ligados ascendentes e descendentes con difentes
combinacións de dous dedos. -Comprensión das estructuras musicáis (motivos,
frases, semifrases, períodos e cadencias) do repertorio do curso. -Traballo dos 
recursos dinámicos e tímbricos sobre o repertorio.
-Traballo do trémolo (exercicios básicos, Bryan Lester,etc.)

CONTIDOS ACTITUDINAIS

- Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
- Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, 
análises, improvisacións, composicións propias, etc.
- Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
- Si se da o caso colaborar cos distintos departamentos do centro 
acompañando a alumnos de grao elemental en audicións ou concertos.
- Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
- Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
- Respetar a puntualidade na clase.

6.3.3 Avaliación

6.3.3.1   Criterios de evaluación

1. Coñecer con maior profundidade os recursos da afinación do instrumento.
2. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado.
3. Interpretar 8 pezas de diferentes estilos con diferentes problemas técnicos .O
reparto das 8 pezas será de 3 no primeiro trimestre , 3 no segundo e 2 no 
terceiro.Memorización de 3 obras (mínimo una en cada trimestre) e manter todo
o repertorio ó final do curso.

6.3.3.2   Mínimos esixibles
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Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de oito 
pezas (de diferentes épocas e estilos e diferentes plantexamentos técnicos 
axustados ós contidos do curso), tres delas de memoria (unha en cada 
trimestre) ) e tocalas todas o final do curso , Os contidos mínimos son 
excluíntes.

6.3.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:

-Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
-Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
-Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
-Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
-Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións publicas
ao longo do curso.

Ferramentas:

-Diario de aula.
-Boletín de cualificacións.

6.3.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
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- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.3.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os obxectivos do 
curso

6.3.4   Medidas de recuperación

6.3.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
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docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.3.4.2   Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso e que será do 
repertorio non superado no curso.

6.3.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS
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Essential Guitar Skill (Bryan Lester):
Cejilla nº 1,3,4 e 6
Escala: nº 8,9,10 e 12
Trémolo: nº 1,2,8,10 e 11
Arpexio: nº 2,4 e 5

Ricercar II ...............J.Mª da Crema. (Antoloxía música antiga, Vol II, R. Chiesa).

Colección de pezas para 2º( Isaias Savio):
Estudio nº 4 ................................................................................................(F. Sor).
Estudio nº 7 ................................................................................................(F. Sor).
Estudio nº 3 .........................................................................................(F. Giuliani).
Estudio nº 10 ........................................................................................(F. Tárrega)

Estudios simples , 1ª serie nº 2,3,4,5 e 8 ...........................................(L. Brouwer)

Preludio J.Zenamon. (Modern Times, Vol I)
Paisaxe J.Zenamon (Modern Times, Vol I).
Grekos G. Zarb. (Modern Times , Vol I).
Drones G. Biberian. (Modern Times, Vol II)
Viñeta E. Cordero. (Modern Times, Vol I).
Carrousel G. Montreuil. (Doberman, Divertissements pour guitarre, Vol I).

Doberman, Divertisements pour guitarre, Vol II G. Montreuil:
Sao Paolo. Françoise. Pascale. Dolores. Karina

6.2 4º      Grado elemental

6.4.1 Obxectivos

1.Apreciar a importancia da música como linguaxe artística e medio de 
comunicación social. Desenvolver básicamente a sensibilidade musical e 
estética que permita comprender, interpretar e disfrutar da música. Desenvolver 
a capacidade artística para apreciar a cualidade da música en relación cos seus
valores propios. Ligar os coñecementos musicais coas características da 
escritura e literatura do instrumento da propia especialidade, co fin de adquirir 
as bases que permitan desenvolver a interpretación artística.
2.Coñecer e valorar a importancia da respiración e do dominio do propio corpo 
no desenvolvemento da técnica instrumental, da cualidade do son e da 
interpretación. Adquiri-la capacidade de percepción interna que lles permita 
diferenciar e atopar o equilibrio entre o descontraemento muscular e o esforzo 
indispensable que esixe a execución instrumental, tendo en conta que o corpo 
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funciona como un todo no que o eixo é a columna vertebral. Valorar o silenzo 
como elemento indispensable para o desenvolvemento da concentración, 
audición interna e o pensamento musical. 3.Establecer as bases para 
desenvolver a capacidade de interpretar en público, de memoria e con a 
necesaria seguridade en si mesmos, que lles permita vivir a música como 
medio de comunicación. Desenvolver a memoría e a capacidade de 
improvisación como medios de maior liberdade de expresión e de organización 
da linguaxe musical. 4.Desenvolver a práctica musical en grupo e o hábito de 
escoitar outras voces ou instrumentos e de adaptarse harmonicamente a un 
conxunto.
5.Desenvolver a capacidade de leitura a primeira vista que lles permita 
participar nun conxunto e ter acceso a un repertorio máis amplo.
6.Adquirila concienza da importancia do traballo individual e adquirila 
capacidade para escoitarse e ser crítico consigo mesmo.
7.Adquirila técnica correspondente ao 4º curso.
8.Interpretar 8 pezas con diferentes problemas técnicos e de diferentes estilos.

6.4.2   Contidos

CONCEPTUAIS

-Arpexio
-Acordes
-Escalas
-Afinación
-Lectura
-Memoria
-Cejillas
-Ligados

PROCEDIMENTAIS

-Realización de exercicios de arpexios empregando os dedos p, i, m, a en 
diferentes combinacións así como intercalando tres ou catro acordes de dúas 
notas.
-Realización de exercicios de arpexios de máis de catro notas.
-Continuación do traballo de exercicios de acordes arpexiados e rasgueados.
-Realización de acordes tonales en distintas tonalidades -Realización de 
escalas de dúas octavas con cordas ó aire e tenidas cunha alteración, maior e 
menor.
-Perfeccionamento da afinación empregando armónicos en diferentes trastes.
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-Realización de exercicios de lectura a primeira vista adaptados ó alumno e ó 
curso.
-Realización de exercicios de memorización dun fragmento musical:
        1.memorización sen instrumento dun fragmento musical
        2.escritura de memoria nun papel pautado
        3.visualización da execución
        4.interpretar o fragmento de memoria
-Realización de exercicios de cejillas tapando todas as cordas e tocando as 
diferentes combinacións cos dedos 4,3, 2 e 1 como mínimo nas corda tapadas.
-Realización de exercicios de ligados ascendentes e descendentes con 
diferentes combinacións de dous dedos.
-Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como factor fundamental para a 
obtención da calidade sonora. -Comprensión das estructuras musicáis( motivos,
frases, semifrases, períodos e cadencias) do repertorio do curso. -Traballo dos 
recursos dinámicos e tímbricos sobre o repertorio e os exercicios traballados no
curso.
-Traballo do trémolo.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

- Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
- Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, 
análises, improvisacións, composicións propias, etc.
- Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
- Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
- Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
- Respetar a puntualidade na clase

6.4.3 Avaliación

6.4.3.1   Criterios de evaluación

1. Realizalos exercicios ténicos propostos durante o curso.
2. Coñecer e utilizalos recursos da afinación do instrumento.
3. Interpretalos exercicios de lectura a primeira vista propostos.
4. Interpretar 8 pezas de diferentes estilos con diferentes problemas técnicos, 
catro delas de memoría.
5. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado.
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6. Fomentar que se toque como mínimo una obra de memoria nas distintas 
audicións.

6.4.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación deste curso serán interpretar oito pezas
de diferentes estilos e problemas técnicos axustados ós contidos do curso. 
Catro delas de memoria Os contidos mínimos son excluíntes.

6.4.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.4.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.
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Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.4.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula
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Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.4.4   Medidas de recuperación

6.4.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.4.4.2   Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.4.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS
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- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS

RENACEMENTO/BARROCO

Pavana Arcangelo dal Liuto.
Mrs. Winter`s Jump ...............................................................................J.Dowland.
Minueto I da Sonta en Ré m ........................................S.L.Weiss (tr. H. Loriemer)
Pavana de Alexandre........................................................................... A. Mudarra.
Minueto en Sol M ...................................................................................J.S. Bach.
Danza das lavandeiras....................................................................... N.Newsidler.

CLÁSICO / ROMÁNTICO.

Estudo nº 7 (I.Savio Vol. 3) ...................................................................M. Giuliani.
Siciliana (I.Savio Vol.2) ....................................................................A. Meissonier.
Estudos nº 2, 3, 4 e 6 (de 25 Est. Mel. Progresivos) .........................M. Carcassi.
Estudos nº 2, 5 (da versión A. Segovia) .......................................................F. Sor.
Estudos nº 29 e 30 (da ed.Suvini Zerboni) ..............................................F. Carulli.

CONTEMPORÁNEO

Barcarolle ...................................................................................................J. Absil.
Estudo nº 6, 7 9 e 10............................................................................ L. Brouwer.
Arpége (Modern times vol. I).............................................................. F. Kleynjans.
Outremer, Turquoise, Pourpre, Orange (Six Colours. Ed. Scott). ..........N. Leclerq

6.5 1º      Grado profesional
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6.5.1 Obxectivos

1. Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas épocas e 
estilos dunha dificultade adecuada a este nivel. 2. Utilizar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para solucionar cuestións 
relacionadas coa interpretación: dixitación, articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da 
historia da música instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á 
ornamentación.
4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que esixe,
integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e estabrecer
un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os propios criterios 
interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e 
concentrarse na audición en interpretación. 7.Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do instrumento, así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
8.Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do amplo 
panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas partes das 
obras que posúan esta textura.
12. Actuar en público con autocontrol e dominio da memoria e capacidade 
comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 50% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co tempo 
empregado.
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.5.2   Contidos

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

1.-Profundización do estudo da dixitación sobre as obras do programa.
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2.- Continuación na profundización dos aspectos técnicos do instrumento (escalas, 
calidade do son, unllas, diferentes ataques, arpexos, acordes, ligados, vibrato, 
trémolo, cexillas e harmónicos naturais e artificiais).
3.-Perfeccionamento da realización de dinámicas, agóxicas, fraseo, introducción á 
ornamentación.
4.-Estudo do repertorio proposto polo profesorado.
5.-Práctica e desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria sobre o repertorio do 
curso. Memorización do 50% de obras ou estudos.
6.-Lectura a primeira vista, tanto rítmica como melódica e harmónica dos exercicios ou
obras propostas polo profesorado.
7.-Audición comparada de grandes intérpretes para analizar de maneira crítica as 
características das diferentes versións.
8.-Práctica de música de conxunto.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

-Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
-Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, análises, 
improvisacións, composicións propias, etc. -Realiza-los traballos individuais, indicados 
polo profesor, fora da aula e presentárllelos para a súa correción.
-Colaborar cos distintos departamentos do centro acompañando a alumnos de grao 
elemental en audicións ou concertos.
-Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do mesmo.
-Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
-Respetar a puntualidade na clase

6.5.3 Avaliación

6.5.3.1   Criterios de evaluación

1. Utilizalo esforzo muscular e a respiración axeitada as esixencias da 
execución instrumental. Demostrar o dominio na execución de estudos e obras 
sen desligar os aspectos técnicos dos musicais.
2. Profundizar no estudo da afinación e o seu domínio.
3. Interpretar 8 pezas do repertorio, de diferentes épocas e estilos, con 
diferentes plantexamentos técnicos das que catro serán interpretadas de 
memoría, de acordo cos criterios de estilo correspondentes.
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4. Valorala autonomía necesaria para interpretar o repertorio do curso, e para a 
resolución de problemas técnicos e interpretativos.
5. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado, mostrando 
capacidade comunicativa e calidade artística. 6. Demostrar solvencia na lectura 
á primeira vista e capacidade progresiva na improvisación sobre o instrumento

6.5.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación deste curso serán interpretar oito pezas
de diferentes estilos e problemas técnicos axustados ós contidos do curso. 
Catro delas de memoria Os contidos mínimos son excluíntes.

6.5.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.5.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
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- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.5.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.5.4   Medidas de recuperación

6.5.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
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en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.5.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.5.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )
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RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS

RENACEMENTO / BARROCO

Pavana nº 1 ...............................................................................................L. Milán.
Danzas G. Sanz.
Soneto (Silva de Sirenas Ed. Ricordi).....................................E. De Valderrábano.
Almaine (La m) (R. Chiesa)..................................................................R. Johnson.
Gallarda (Antoloxía de Música Antigua- Chiesa) .................................A. Mudarra.
Sarabanda BWV 996.............................................................................J. S. Bach.
Minuetos S.L. Weiss.

CLÁSICO / ROMÁNTICO:

Lágrima F.Tárrega
Larghetto Op. 241- Isaias Savio Vol. 3 ....................................................F. Carulli.
Rondoletto Op. 51 nº 4............................................................................ N. Coste.
Andantino- Isaias Savio Vol 3 ...........................................Leonardo de CallSavio.
Romance Anónimo.
Método Guitarra 2ª parte nº 5 y 6 (Ed. U.M.E) ............................Dionisio Aguado.
30 estudos sleccionados nº 10 e 11 .................................................Fernando Sor
25 Estudos Op. 60 nº 11 e 14 (Ed. U.M.E) ...................................Mateo Carcassi.
24 Estudos Op. 48 nº 7 e 8 (E. Universal Edition) .........................Mauro Giuliani.
25 Estudos Op. 38 nº 1, 2 e 5 (Ed. U.N.E).............................................. N. Coste.
Tango (Ed. Berben) ................................................................................F.Tárrega.
Pavana (Ed. Berben)............................................................................. F. Tárrega.

CONTEMPORÁNEO

Petite Prelude (Mondern times Vol 3 ed. Chanterelle) ........................G. Biberian.
Hangin´ Around .........................................................................................M. Byatt.
Divertimentos para guitarra Vol II (Ed. Doberman) ................................Montreuil.
7. Alicia
8. Alicante
Essential Guitar Skill ...............................................................................B. Lester.
Cexilla nº 7, 10, 12 e 13. 10.
Escala nº 15 e 20. 11.
Trémolo nº 12 e 13. 12.
Arpexio nº 6.
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Estudos sinxelos nº 12 (Ed. Max Eschïg) .........................................Leo Brouwer.
Guitarcosmos II arpeggio Study (Ed. Schott) ..............................R. Smith Brindle.
Appunti, cuaderno 1º nº 1 ..............................................M. Castelnuovo- Tedesco

6.6 2º      Grado profesional

6.6.1 Obxectivos
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1. Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas 
épocas e estilos dunha dificultade adecuada a este nivel.
2. Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais 
para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: dixitación, 
articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos 
períodos da historia da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación.
4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que
esixe, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e 
estabrecer un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os 
propios criterios interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e
concentrarse na audición en interpretación.
7.Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento, así como alcanzar e demostrar a sensibilidade auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
 8. Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do 
amplo panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con 
autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas 
partes das obras que posúan esta textura. 12. Actuar en público con autocontrol
e dominio da memoria e capacidade comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 50% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co 
tempo empregado.
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das 
persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.6.2   Contidos

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

1. Profundización do estudo da dixitación sobre as obras do programa.
2. Continuación na profundización dos aspectos técnicos do instrumento (escalas, 
calidade do son, unllas, diferentes ataques, arpexos, acordes, ligados, vibrato, 
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trémolo, cexillas ). Perfeccionamento da realización de dinámicas, agóxicas, fraseo, 
introducción á ornamentación.
3. Estudo do repertorio proposto polo profesorado.
4. Memorización do 50% de obras ou estudos.
5. Lectura a primeira vista, tanto rítmica como melódica e harmónica dos exercicios ou
obras propostas polo profesorado.
6. Audición comparada de grandes intérpretes para analizar de maneira crítica as 
características das diferentes versións.
7. Práctica de música de conxunto.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

- Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
- Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, análises, 
improvisacións, composicións propias, etc.
- Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
- Colaborar cos distintos departamentos do centro acompañando a alumnos de grao 
elemental en audicións ou concertos.
- Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
- Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
- Respetar a puntualidade na clase

6.6.3 Avaliación

6.6.3.1   Criterios de evaluación

1. Utilizalo esforzo muscular e a respiración axeitada as esixencias da 
execución instrumental. Demostrar o dominio na execución de estudos e obras 
sen desligar os aspectos técnicos dos musicais.
2. Profundizar no estudo da afinación e o seu domínio.
3. Interpretar 8 pezas do repertorio, de diferentes épocas e estilos, con 
diferentes plantexamentos técnicos das que tres serán interpretadas de 
memoría (mínimo unha en cada trimestre), de acordo cos criterios de estilo 
correspondentes.O reparto das oito pezas será de 3 no primeiro trimestre , 3 no 
segundo e 2 no terceiro.O repertorio deberá manterse todo o final do curso.
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4. Valorala autonomía necesaria para interpretar o repertorio do curso, e para a 
resolución de problemas técnicos e interpretativos.
5. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado, mostrando 
capacidade comunicativa e calidade artística. 6. Demostrar solvencia na lectura 
á primeira vista e capacidade progresiva na improvisación sobre o instrumento

6.6.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de oito 
pezas (de diferentes épocas e estilos e diferentes plantexamentos técnicos 
axustados ós contidos do curso), tres delas de memoria (unha en cada 
trimestre) e tocalas todas o final do curso. Os contidos mínimos son excluíntes.

6.6.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.6.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
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- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.6.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.6.4   Medidas de recuperación

6.6.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
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da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.6.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.6.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS
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RENACEMENTO / BARROCO

Pavana (agás a nº 1) ................................................................................L. Milán.
Guárdame las vacas (Antoloxía música antiga Vol IV) ........................L. Narváez.
Melancholy- Galliard ............................................................................J. Dowland.
Preludio B.W.V. 999 (Trans: F. Koonce) .................................................J.S. Bach.
Folías G. Sanz.
 
CLÁSICO / ROMÁNTICO

Capricho nº 1 Op. 20 .............................................................................L.Legnani.
Polaca (Vol IV. Isaias Savio) .................................................................J.G. Mertz.
Sonatina nº 2 (Vol IV Isaias Savio) ......................................................N.Paganini.
Adelita F. Tárrega.
El testament d´Amelia .............................................................................M. Llobet.
Vals F. Tárrega.
Método Guitarra 2ª parte do 7 ao 11 (U.M.E) .............................Dionisio Aguado.
30 estudos seleccionados do 12 ao 14 (U.M.E) ..............................Fernando Sor
25 Estudos Op. 60 nº 10, 12, 13, 15, 16 e 17 (Ed. U.M.E) ..........Mateo Carcassi.
24 Estudos Op. 48 nº 9 e 10 (E. Universal Edition) .......................Mauro Giuliani.
25 Estudos Op. 38 nº 3, 4 e 6 (Ed. U.N.E) ..............................................N. Coste.

CONTEMPORÁNEO

Essential Guitar Skill ...............................................................................B. Lester.
- Cexilla nº 14.
- Escala nº 16.
- Trémolo nº 13

Preludio nº 3 ....................................................................................H. Villa-Lobos.
Mazurka- Choro ...............................................................................H. Villa-Lobos.
El jardín de los lagartos (Modern Times) ....................................Ernesto Cordero.
Preludios nº 3 e 5 ........................................................................................Ponce.

6.7 3º      Grado profesional
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6.7.1 Obxectivos

1. Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas 
épocas e estilos dunha dificultade adecuada a este nivel.
2. Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais 
para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: dixitación, 
articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos 
períodos da historia da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación.
4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que
esixe, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e 
estabrecer un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os 
propios criterios interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e
concentrarse na audición en interpretación.
7.Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento, así como alcanzar e demostrar a sensibilidade auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
8.Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do 
amplo panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con 
autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas 
partes das obras que posúan esta textura. 12. Actuar en público con autocontrol
e dominio da memoria e capacidade comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 50% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co 
tempo empregado.
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das 
persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.7.2   Contidos

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS
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1. Profundización do estudo da dixitación sobre as obras do programa.
2. Continuación na profundización dos aspectos técnicos do instrumento (escalas, 
calidade do son, unllas, diferentes ataques, arpexos, acordes, ligados, vibrato, 
trémolo, cexillas e harmónicos naturais e artificiais). Perfeccionamento da realización 
de dinámicas, agóxicas, fraseo, introducción á ornamentación.
3. Estudo do repertorio proposto polo profesorado.
4. Práctica e desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria sobre o repertorio do 
curso. Memorización do 50% de obras ou estudos.
5. Lectura a primeira vista, tanto rítmica como melódica e harmónica dos exercicios ou
obras propostas polo profesorado.
6. Audición comparada de grandes intérpretes para analizar de maneira crítica as 
características das diferentes versións.
7. Práctica de música de conxunto.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

1. Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
2. Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, análises, 
improvisacións, composicións propias, etc
3. Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
4. Colaborar cos distintos departamentos do centro acompañando a alumnos de grao 
elemental en audicións ou concertos.
5. Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
6. Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
7. Respetar a puntualidade na clase  

6.7.3 Avaliación

6.7.3.1   Criterios de evaluación

1. Utilizalo esforzo muscular e a respiración axeitada as esixencias da 
execución instrumental. Demostrar o dominio na execución de estudos e obras 
sen desligar os aspectos técnicos dos musicais.
2. Profundizar no estudo da afinación e o seu domínio.
3. Interpretar 8 pezas do repertorio, de diferentes épocas e estilos, con 
diferentes plantexamentos técnicos das que catro serán interpretadas de 
memoría, de acordo cos criterios de estilo correspondentes.
4. Valorala autonomía necesaria para interpretar o repertorio do curso, e para a 
resolución de problemas técnicos e interpretativos.
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5. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado, mostrando 
capacidade comunicativa e calidade artística. 6. Demostrar solvencia na lectura 
á primeira vista e capacidade progresiva na improvisación sobre o instrumento

6.7.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de oito 
pezas,de diferentes épocas e estilos, con diferentes plantexamentos técnicos 
axustados ós contidos do curso. Catro pezas serán interpretadas de memoria. 
Os contidos mínimos son excluíntes.

6.7.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.7.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
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- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.7.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.7.4   Medidas de recuperación

6.7.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
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docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.7.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.7.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS
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RENACEMENTO / BARROCO

Pavana (agás a nº 1) ................................................................................L. Milán.
My Lady Hunsdon´s Puffe ...................................................................J. Dowland.
Canción del Emperador .......................................................................L. Narvaez.

CLÁSICO / ROMÁNTICO

Sueño F. Tárrega
Flores patrióticas ...................................................................................J.K. Mertz.
Tema variado- Isaias Savio .....................................................................F. Carulli.
Minueto 3er movemento da gran sonata Op. 22 .........................................F. Sor.
Minueto, trio, da gran sonata Op. 25 ............................................................F. Sor.
Sonatinas ...................................................................................................Giuliani.
Método Guitarra 3ª parte nº 1 ......................................................Dionisio Aguado.
30 estudos seleccionados do nº 13 e 14 ..........................................Fernando Sor
25 Estudos Op. 60 nº 21 e 23 ......................................................Mateo Carcassi.
25 Estudos Op. 38 nº 16, 17 e 18 ...........................................................N. Coste.

CONTEMPORÁNEO

Preludio nº 4 ....................................................................................H. Villa-Lobos.
Valsa-Choro (Suite popular brasileira) ............................................H. Villa-Lobos.
Vals nº 2 A. Lauro.
Danza característica .............................................................................L. Brouwer.
Estudos sinxelos nº 16 e 17 ..................................................................L. Brouwer
Essential Guitar Skill ...............................................................................B. Lester.
Cexilla nº 7
Escala nº 16, 17 e 19.
Trémolo nº 14
Arpexio nº 10     

6.8 4º      Grado profesional

6.8.1 Obxectivos

1. Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas 
épocas e estilos dunha dificultade adecuada a este nivel.
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2. Utilizar con autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais 
para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: dixitación, 
articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos 
períodos da historia da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación.
4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que
esixe, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e 
estabrecer un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os 
propios criterios interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e
concentrarse na audición en interpretación.
7.Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento, así como alcanzar e demostrar a sensibilidade auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
8.Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do 
amplo panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con 
autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas 
partes das obras que posúan esta textura. 12. Actuar en público con autocontrol
e dominio da memoria e capacidade comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 50% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co 
tempo empregado.
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das 
persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.8.2   Contidos

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

1. Profundización do estudo da dixitación sobre as obras do programa.
2. Continuación na profundización dos aspectos técnicos do instrumento (escalas, 
calidade do son, unllas, diferentes ataques, arpexos, acordes, ligados, vibrato, 
trémolo, cexillas e harmónicos naturais e artificiais). Perfeccionamento da realización 
de dinámicas, agóxicas, fraseo, introducción á ornamentación.
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3. Estudo do repertorio proposto polo profesorado.
4. Práctica e desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria sobre o repertorio do 
curso. Memorización do 50% de obras ou estudos.
5. Lectura a primeira vista, tanto rítmica como melódica e harmónica dos exercicios ou
obras propostas polo profesorado.
6. Audición comparada de grandes intérpretes para analizar de maneira crítica as 
características das diferentes versións.
7. Práctica de música de conxunto.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

1. Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
2. Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, análises, 
improvisacións, composicións propias, etc
3. Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
4. Colaborar cos distintos departamentos do centro acompañando a alumnos de grao 
elemental en audicións ou concertos.
5. Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
6. Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
7. Respetar a puntualidade na clase  

6.8.3 Avaliación

6.8.3.1   Criterios de evaluación

1. Utilizalo esforzo muscular e a respiración axeitada as esixencias da 
execución instrumental. Demostrar o dominio na execución de estudos e obras 
sen desligar os aspectos técnicos dos musicais.
2. Profundizar no estudo da afinación e o seu domínio.
3. Interpretar 8 pezas do repertorio, de diferentes épocas e estilos, con 
diferentes plantexamentos técnicos das que catro serán interpretadas de 
memoría, de acordo cos criterios de estilo correspondentes.
4. Valorala autonomía necesaria para interpretar o repertorio do curso, e para a 
resolución de problemas técnicos e interpretativos.
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5. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado, mostrando 
capacidade comunicativa e calidade artística. 6. Demostrar solvencia na lectura 
á primeira vista e capacidade progresiva na improvisación sobre o instrumento

6.8.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de oito 
pezas,de diferentes épocas e estilos, con diferentes plantexamentos técnicos 
axustados ós contidos do curso. Catro pezas serán interpretadas de memoria. 
Os contidos mínimos son excluíntes.

6.8.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.8.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
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- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.8.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.8.4   Medidas de recuperación

6.8.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
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en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.8.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.8.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

Páxina 56 de 90
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

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS

RENACEMENTO / BARROCO

Fantasía X, XI ...........................................................................................L. Milán.
Sir John Smith his Almain ....................................................................J. Dowland.
A. Fancy (P6) .......................................................................................J. Dowland.
Preludio (do Preludio, Fuga e Allegro) ...................................................J. S. Bach

 
CLÁSICO / ROMÁNTICO

Gruta del Fingal .....................................................................................J.K. Mertz.
An Die Enferute .....................................................................................J.K. Mertz.
Variaciones Mignones ...........................................................................J.K. Mertz.
Recuerdos de la Alhambra ....................................................................F. Tárrega.
Vals las dos hermanitas ........................................................................F. Tárrega.
Método Guitarra 3ª parte nº 2, 3, 4, 5 6, 7 e 8 ............................Dionisio Aguado.
30 estudos sleccionados do nº 21, 22, 23 e 24 ...............................Fernando Sor
24 Estudos Op. 48 nº 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 .................................M.Giuliani.
25 Estudos Op. 38 nº 16, 17, 18, 19, 20 e 21 .........................................N. Coste.
Estudo de velocidad ..............................................................................F. Tárrega.
Estudo en forma de minueto .................................................................F. Tárrega.
Estudo Scherzo ...................................................................................F. Tárrega.  

CONTEMPORÁNEO

Vals Op. 8 nº 3 .......................................................................................A. Barrios.
Vals M. Ponce
Gavotta-Choro .................................................................................H. Villa-Lobos.
El Marabino ............................................................................................A. Barrios.
Essential Guitar Skill ...............................................................................B. Lester.
Escala nº 18 e 22 18.
Arpexio nº 8 e 9
Estudos sinxelos nº 19 ..........................................................................L. Brouwer
Estudos 1, 2, 3 e 4 ..........................................................................Dogson-Quine
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6.9 5º      Grado profesional

6.9.1 Obxectivos

1. Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas 
épocas e estilos dunha dificultade adecuada a este nivel.
2. Ser autónomo para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos 
períodos da historia da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación.
4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que
esixe, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e 
estabrecer un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os 
propios criterios interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e
concentrarse na audición en interpretación.
7.Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento, así como alcanzar e demostrar a sensibilidade auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
8.Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do 
amplo panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con 
autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas 
partes das obras que posúan esta textura. 12. Actuar en público con autocontrol
e dominio da memoria e capacidade comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 50% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co 
tempo empregado.
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das 
persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.9.2   Contidos

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS
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1. Profundización do estudo da dixitación sobre as obras do programa.
2. Perfeccionamento dos aspectos técnicos e músicais do instrumento.
3. Estudo do repertorio proposto polo profesorado.
4. Práctica e desenvolvemento dos diferentes tipos de memoria sobre o repertorio do 
curso. Memorización do 50% de obras ou estudos.
5. Lectura a primeira vista, tanto rítmica como melódica e harmónica dos exercicios ou
obras propostas polo profesorado.
6. Audición comparada de grandes intérpretes para analizar de maneira crítica as 
características das diferentes versións.
7. Práctica de música de conxunto.

CONTIDOS ACTITUDINAIS

1. Demostra-lo interese pola asignatura coa asistencia regular ás clases.
2. Demostra-lo interese pola asignatura co traballo diario de aula: exercicios, análises, 
improvisacións, composicións propias, etc
3. Realiza-los traballos individuais, indicados polo profesor, fora da aula e 
presentárllelos para a súa correción.
4. Colaborar cos distintos departamentos do centro acompañando a alumnos de grao 
elemental en audicións ou concertos.
5. Demostra-lo interese polos concertos organizados no conservatorio e fora do 
mesmo.
6. Incrementa-la confianza do alumno nas súas posibilidades de autoformación
7. Respetar a puntualidade na clase  

6.9.3 Avaliación

6.9.3.1   Criterios de evaluación

1. Utilizalo esforzo muscular e a respiración axeitada as esixencias da 
execución instrumental. Demostrar o dominio na execución de estudos e obras 
sen desligar os aspectos técnicos dos musicais.
2. Dominar a afinación do instrumento.
3. Interpretar 8 pezas do repertorio, de diferentes épocas e estilos, con 
diferentes plantexamentos técnicos das que catro serán interpretadas de 
memoría, de acordo cos criterios de estilo correspondentes.
4. Demostrar a autonomía necesaria para interpretar o repertorio do curso e 
para a resolución dos problemas técnicos e interpretativos.
5. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado, mostrando 
capacidade comunicativa e calidade artística. 6. Demostrar solvencia na lectura 
á primeira vista e capacidade progresiva na improvisación sobre o instrumento
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6.9.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de oito 
pezas,de diferentes épocas e estilos, con diferentes plantexamentos técnicos 
axustados ós contidos do curso. Catro pezas serán interpretadas de memoria. 
Os contidos mínimos son excluíntes.

6.9.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.9.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres

trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
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- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

6.9.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.9.4   Medidas de recuperación

6.9.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
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docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.9.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.9.5   Recursos didácticos

RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS
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RENACEMENTO

Fantasía IX, X, XVI(antoloxía música antiga Vol IV) ................................L. Milán.
Fantasía P1/1a .....................................................................................J. Dowland.
Fantasía contrahaze la harpa ..............................................................A. Mudarra.

BARROCO

Suite en Re .............................................................................Santiago de Murcia.
Preludio B.W.V 997 ...............................................................................J. S. Bach.
Sonatas K292 e K232 ........................................................................D. Scarlatti.  

 
CLÁSICO

Temas y variaciones ......................................................................................F. Sor
Tema y variaciones ...............................................................................M. Giuliani.
Sonata Op. 15 ..............................................................................................F. Sor.
 
ROMÁNTICO

Una limosna por el amor de Dios ..........................................................A. Barrios.
Confesión ...............................................................................................A. Barrios.
Capricho árabe ......................................................................................F. Tárrega.

CONTEMPORÁNEO

Preludio nº 1 .....................................................................................H.Villa-Lobos.
1er movemento do Decamerón Negro .................................................L. Brouwer.
Eloxio da danza ....................................................................................L. Brouwer.
Choro nº 1 .......................................................................................H. Villa-Lobos.

6.10 6º      Grado profesional

6.10.1 Obxectivos

1. Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas 
épocas e estilos dunha dificultade adecuada a este nivel.
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2. Ser autónomo para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: 
dixitación, articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos 
períodos da historia da música instrumental, especialmente as referidas á 
escritura rítmica ou á ornamentación.
4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que
esixe, integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e 
estabrecer un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os 
propios criterios interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e
concentrarse na audición en interpretación.
7.Dominar no seu conxunto a técnica e as posibilidades sonoras e expresivas 
do instrumento, así como alcanzar e demostrar a sensibilidade auditiva 
necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
8.Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do 
amplo panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con 
autonomía progresivamente maior os coñecementos musicais para a 
improvisación co instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas 
partes das obras que posúan esta textura. 12. Actuar en público con autocontrol
e dominio da memoria e capacidade comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 100% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co 
tempo empregado.
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das 
persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.10.2   Contidos

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS

1.Interpretar un repertorio que inclúa obras representativas das diversas épocas e 
estilos dunha dificultade adecuada a este nivel. 2. Ser autónomo para solucionar 
cuestións relacionadas coa interpretación: dixitación, articulación, fraseo, etc.
3. Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da 
historia da música instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á 
ornamentación.
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4. Practicar a música de conxunto, poñendo atención ó respeto das normas que esixe,
integrándose en formacións camerísticas de diversa configuración.
5. Practicar o hábito de escoitar música para formar a sua cultura musical e estabrecer
un concepto estético que lles permita desenvolver e fundamentar os propios criterios 
interpretativos.
6.Avaliar o dominio do corpo e da mente para utilizar con seguridade a técnica e 
concentrarse na audición en interpretación. 7.Dominar no seu conxunto a técnica e as 
posibilidades sonoras e expresivas do instrumento, así como alcanzar e demostrar a 
sensibilidade auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente a calidade sonora.
8.Adquirir e aplicar progresivamente ferramentas e competencias para o 
desenvolvemento da memoria.
9. Coñecer o repertorio solista e de conxunto do seu instrumento dentro do amplo 
panorama das diferentes épocas e estilos.
10. Desenvolver a capacidade de lectura a primeira vista e aplicar con autonomía 
progresivamente maior os coñecementos musicais para a improvisación co 
instrumento.
11. Aplicar a audición polifónica para escoitar simultaneamente as distintas partes das 
obras que posúan esta textura.
12. Actuar en público con autocontrol e dominio da memoria e capacidade 
comunicativa.
13. Interpretar de memoría o 100% do repertorio mínimo esixido.
14. Desenvolver hábitos de estudio avaliando o rendemento en relación co tempo 
empregado
15. Apreciar a importancia da formación musical no desenvolvemento das persoas.
16. Utilizar con facilidadade a lectura a primeira vista e a improvisación.

6.10.3 Avaliación

6.10.3.1   Criterios de evaluación

1. Utilizalo esforzo muscular e a respiración axeitada as esixencias da execución 
instrumental. Demostrar o dominio na execución de estudos e obras sen desligar os 
aspectos técnicos dos musicais.
2. Dominar a afinación do instrumento.
3. Demostrar a autonomía necesaria para interpretar o repertorio do curso e para a 
resolución dos problemas técnicos e interpretativos.
4. Interpretar en público as obras propostas polo profesorado, demostrando 
capacidade comunicativa e calidade artística.
5. Demostrar solvencia na lectura á primeira vista e capacidade progresiva na 
improvisación sobre o instrumento.
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6. Interpretar oito pezas do repertorio de catro épocas diferentes como mínimo,con 
diferentes plantexamentos técnicos das que oito serán interpretadas de memoria de 
acordo cos criterios de estilo correspondente.
7. Interpretar en público ó final do curso un repertorio que abarque como mínimo tres 
épocas diferentes e cunha duración aproximada de trinta minutos (mínimo 25 minutos).

6.10.3.2   Mínimos esixibles

Os contidos mínimos para a superación do curso serán a interpretación de oito 
pezas,de diferentes épocas e estilos, con diferentes plantexamentos técnicos 
axustados ós contidos do curso. Catro pezas serán interpretadas de memoria. 
Os contidos mínimos son excluíntes.

6.10.3.3   Procedementos e ferramentas de evaluación

Procedementos:
• Reunións coas nais/pais ou titores do alumnado.
• Observación individual do aprendizaxe mostrado nas sesións semanais de 
clase, atendendo a aspectos como a compresión, adquisición de conceptos, 
participación activa, corrección e autocorrección.
• Observación do seu rendemento, interacción e comportamento en grupo, nas 
diferentes actividades deseñadas ao efecto.
• Observación do grado de consecución dos obxectivos do curso a través de 
probas obxectivas deseñadas dende a especialidade ao longo do curso.
• Exposición do traballo realizado mediante a realización de 3 audicións 
publicas ao longo do curso.

Ferramentas:
• Diario de aula.
• Boletín de cualificacións.

6.10.3.4   Criterios de cualificación

- Traballo persoal (semanal de aula): 60%
- Actitude: 20%
 - Audicións – Grao de consecución do repertorio: 20%
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   A cualificación  final  do  curso  obterase  mediante  a  media  aritmética  dos  tres
trimestres.

Táboa ou listaxe de cotexo homoxeneizado para probas e audicións trimestrais
- Texto (dificultade da obra, fidelidade a partitura, memoria): 10%
- Ritmo (precisión, exactitude rítmica, tempo): 20%
- Musicalidade (estilo, expresión, fraseo, carácter, posta en escena): 30%
- Técnica (articulación, son, afinación, respiración, posición corporal, pedal, dixitación):
40%

Calibración
 

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.
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6.10.3.5   Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

Para ampliar matrícula o alumno deberá superar amplamente os 
obxectivos do curso

6.10.4   Medidas de recuperación

6.10.4.1   Procedementos de recuperación ordinarios

Esta materia é presencial e nela realízase unha avaliación continua do alumnado a
través dos criterios de avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia á
clase non xustificadas polo docente terán unha valoración de 1 punto, por non superar
os contidos propostos para esa clase ou grupo de clases. O alumnado que non asista
en reiteradas ocasións ás clases, atoparase coa problemática de falta de coñecemento
da  maioría  ou  totalidade  dos  contidos  do  curso.  Ademáis  isto  redundará  para  o
docente  nunha  imposibilidade  de  aplicación  axeitada  da  avaliación  contínua
debido á falta de rexistros.

          O alumnado que peresente máis de 3 faltas ao trimestre  ou máis de 9 durante o
curso terá dereito a un exame alternativo ao remate do curso no mes de xuño onde
será examinado da parte ou partes non superadas por mór destas faltas de asistencia.
Podrán darse dous casos diferenciados:

– No caso dos alumnos  que  asistiron  e  desenvolveron  ao longo  do  curso  parte  do
traballo do mesmo, valorarase ese traballo así como a asistencia e interese amosado,
e representará o 20% da cualificación final. Do mesmo xeito, a asistencia e realización
das  audicións  do  curso  terá  un  valor  do  20%.  O  60%  restante  corresponderá  a
realización da proba cun protocolo igual que o da proba extraordinaria de setembro.

– No caso dos alumnos que non asistiron durante o curso ou cuxa asistencia e traballo
non sexan significativos, terase en conta únicamente a realización dunha proba no
mes  de  xuño  cos  mesmos  mecanismos  definidos  para  a  proba  extraordinaria  de
setembro e o seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.

6.10.4.2 Probas extraordinarias de setembro

O alumnado que non supere a materia no mes de xuño, terá un exame de 
recuperación no mes de setembro, tendo que examinarse do que cada profesor 
inclúa no informe que se lle dará o alumno o finalizar o curso.

6.10.5   Recursos didácticos
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RECURSOS MATERIAIS NON BIBLIOGRÁFICOS

- Guitarras
- Apoiapés.
- Encerados.
- Material audivisual.
- Equipos de reproducción.
- Limas de unllas.
- Afinadores, diapasóns.
- Soportes vários de suxección da guitarra (almohadillas, panos antideslizantes, 
soporte xitano )

RECURSOS OBRAS ORIENTATIVAS

RENACEMENTO

“Fantasía 7”………………………………………………….................John Dowland
“22 diferencias del Conde Claros”…….........................................Luis de Narváez

BARROCO

“Preludio B.W.V 995,996,997 “…………...................................................J.S.Bach
“Passacaille Suite nº 14”…………………................................................S.L.Weiss
“Fantasía”................................................................................................S.L.Weiss

 
CLÁSICO

“Sonata Op.15”...............................................................................................F.Sor
“Sonata Op.15 (1º movimiento)”…………………...................…………...M.Giuliani
“Introducción y variaciones Malbrought Op.28”…………….......................….F.Sor
“Variaciones sobre la flauta mágica Op.9”……………......................……….. F.Sor
“Variaciones sobre un tema de Haendel”…………………............………M.Giuliani
“Variaciones sobre un tema escocés Op.40”……...................………………..F.Sor
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ROMÁNTICO

“Recuerdos de la Alambra”…………………………..............……………..F.Tárrega
 “Una limosnita por el amor de Dios”……………………...............……….A.Barrios
“Valse Op.8 nº 4”……………………………..…………………..A.Barrios Mangoré  

CONTEMPORÁNEO

“Suite Inglesa”……………………………….................……………………….Duarte
 “Suite serie americana”…………………………………….......……….Hector Ayala
“Suite castellana”……………………………………………..............………..Torroba
“Choro Nº 1”……………………………………………………….............H.Villalobos
“Estudios Nº 5 y 6 “……………………………………………..........……H.Villalobos
 “Estudio Nº 12 “…………………………………………………....…Dogson y Quine
“Estudios Nº 6 y 9 “…………………………………................………………..Nattalli
“Elogio de la danza”…………………………………………......……….Leo Brouwer
“En los trigales”……………………………………………...………..Joaquin Rodrigo
“Preludios Nº 2 y 5 “……………………………………………......…… H.-Villalobos

Procedementos de avaliación e seguimento da programación didáctica

A  información  que  proporciona  a  avaliación  é  útil  para  ver  se  alcanzamos  os
obxectivos propostos, e en función disto, para rectificar e actualizar constantemente as
dificultades que presente o/a alumno/a, tanto no proceso de ensino-aprendizaxe coma
na súa programación. A avaliación será:

• Inicial: Permitiranos saber os coñecementos previos do alumno/a sobre o tema para
adecuar o desenvolvemento da materia ao seu nivel. Levarase a cabo nos primeiros
días no curso, e consistirá nunha valoración do seu traballo durante as vacacións de
verán se xa estudiou co profesor/a o ano anterior, ou do seu nivel en caso de ser un
novo alumno/a

• Continua: Permítenos un control e seguimento do proceso de ensinanza-aprendizaxe
posibilitando a súa progresiva e continua adecuación ás dificultades e necesidades
que vaian xurdindo respecto á planificación inicial.

• Sumativa ou final: Consiste en comparar os obxectivos iniciais cos resultados finais e
permitiranos  coñecer  se  os/as  alumnos/as  alcanzaron  os  obxectivos  propostos
inicialmente.
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Asimesmo debemos fomentar que o/a alumno/a participe no proceso de avaliación a
través da autoavaliación e a coavaliación para impulsar a autonomía do alumnado, a
súa implicación responsable e a elaboración de xuízo e criterio.

Deste  xeito  previamente  realizarase  unha  avaliación  inicial  do/da  alumno/a  para
coñecer o nivel de partida dende o cal comeza a súa aprendizaxe. Durante todo o
curso  farase  unha  avaliación  continua  do/da  alumno/a  mediante  a  observación
sistemática das actividades deseñadas para o seu desenvolvemento na aula. Desta
forma, as mesmas tarefas son á vez actividades de avaliación. Por último concluirase
cunha  avaliación  final  resultado  do  traballo  do/da  alumno/a  durante  todo  o  curso,
baseándose nos obxectivos conseguidos.

Procedementos para realizar a avaliación interna do departamento

Farase un seguimento e avaliación continua da programación a través do diario de
aula,  así  como  un  seguimento  máis  xeral  da  mesma  nunha  reunión  mensual  do
departamento de guitarra. Valoraranse e poñeranse en común as dificultades atopadas
así como a adecuación da programación ó nivel do alumnado, tomando constancia
para  unha  posible  corrección  posterior.  Todos  aqueles  aspectos  que  sexan
destacables tanto para a mellora das programacións como para a mellora xeral do
funcionamento  do  Departamento  serán  reflectidos  na  Memoria  Final  de  Curso  do
Departamento.

Realizarase, ao menos, una 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 as mesmas.

Anexos

9.1 Probas de acceso ao 1º curso de grado profesional
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9.1.1   Contidos

9.1.2   Criterios de avaliación e cualificación

Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura:
- Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos 
acordes co nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición
corporal axeitada.
- Calidade do son. Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións 
básicas de dinámica e articulación. Interpretación completa das partituras.
4 PUNTOS

Fluidez, Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para 
manter un pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 PUNTOS

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación. Variedade de 
articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións 
do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos tipos de ataque, 
picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle confire variedade, 
carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.
3 PUNTOS
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9.2 Probas de acceso a outros cursos
 
9.2.1  Acceso a  2º DE GRADO ELEMENTAL

9.2.1.1 Listado de obras orientativas

A song game...................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 39).
The Rag Doll ...................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 35)
The Flautist .....................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 36)
A Court Dance ................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 43)
A song game ..................................J. A. Muro (Chantarelle, Basic pieces, Vol I páx. 39).

9.2.1.2 Contidos

9.2.1.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

- Adoptar unha posición correcta da guitarra con respecto ao corpo.
- Dominar os elementos técnicos propios deste nivel que deberá incluir como 
mínimo: .acordes de dúas notas como mínimo. .utilización de pulgar,índice .medio e 
anular na man dereita. .utilización dos catro dedos man esquerda. .as melodías 
deberán ter algún baixo acompañante.
- Interpretar duas obras do listado de obras orientativas ou outras de características 
semellantes.
- Leer un fragmento a primera vista de dificultad adecuada ao curso

Cualificación:

Páxina 73 de 90
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

Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura:  
-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos 
acordes co nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición
corporal axeitada.
-Calidade do son.
 -Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación.
-Interpretación completa das partituras.
4 puntos  

Fluidez:
Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un 
pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación:
Variedade de articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para 
realizar indicacións do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos 
tipos de ataque, picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle 
confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. 
Musicalidade.
3 puntos

9.2.3   Acceso a 3º DE GRADO ELEMENTAL

9.2.3.1 Listado de obras orientativas

Colección de piezas de 1º............................................................................ Isaias Savio.
Allegretto (F. Molino)
Adagio (J.K. Mertz)
Andantino (J.K.Mertz)
Danza Antigua (F. Hunten)
Andante (M. Carcassi)
Allegro (F. Molino)
Estudio nº 6 (N. Coste)
Estudio nº 3 (F. Sor)

Estudio n º1..................................................................................................... L. Brouwer.
Essential Guitar Skill .....................................................................................Bryan Lester
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Cejilla nº 2
Escala: nº 3, 5, e 6
Trémolo: nº 3 e 6
Arpexio: nº 1
Madonna Katerina ........................................Hans Newsidler. (The easy guitar, Chiesa).
Minueto J.Krieger. (T. Camacho, Vol 2. da 1ª ed.)
Ronda nº 3 .......................................................Jaime Zenamon. (Modern Times, pax. 6)
Escalando ...................................................................J. Zenamon. (Modern Times Vol I)

9.2.3.2 Contidos

9.2.3.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

1.- Adoptar unha posición correcta da guitarra con respecto ao corpo.
2.- Dominar os elementos técnicos propios deste nivel.
3.- Valorala capacidade interpretativa, a calidade do son e a afinación
4.- Interpretar duas obras do listado de obras orientativas ou outras de características 
semellantes.
5- Leer un fragmento a primera vista de dificultad adecuada al curso

Cualificación:

Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura:
-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos 
acordes co nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición
corporal axeitada.
-Calidade do son.
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-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación.   
-Interpretación completa das partituras.
4 puntos

Fluidez:
Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un 
pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación:
Variedade de articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para 
realizar indicacións do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos 
tipos de ataque, picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle 
confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. 
Musicalidade.
3 puntos

9.2.4  Acceso a  4º DE GRADO ELEMENTAL

9.2.4.1 Listado de obras orientativas

Essential Guitar Skill .....................................................................................Bryan Lester
Cejilla nº 1,3,4 e 6
Escala: nº 8,9,10 e 12
Trémolo: nº 1,2,8,10 e 11
Arpexio: nº 2,4 e 5

Ricercar II ...........................J.Mª da Crema. (Antoloxía múscia antiga, Vol II, R. Chiesa)
Colección de pezas para 2º Isaias Savio
Estudio nº 4 (F. Sor)
Estudio nº 7 (F. Sor)
Estudio nº 3 (F. Giuliani)
Estudio nº 10 (F. Tárrega)

Estudios simples , 1ª serie nº 2,3,4,5 e 8..................................L. Brouwer. (Max Eschig)
Preludio  J.Zenamon. (Modern Times, Vol I)
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Paisaxe J.Zenamon (Modern Times, Vol I)
Grekos G. Zarb. (Modern Times , Vol I)
Drones G. Biberian. (Modern Times, Vol II)
Viñeta E. Cordero. (Modern Times, Vol I)
Carrousel G. Montreuil. (Doberman, Divertissements pour guitarre, Vol I)

Doberman, Divertisements pour guitarre, Vol II G. Montreuil
Sao Paolo
Françoise
Pascale
Dolores
Karina

9.2.4.2 Contidos

9.2.4.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

1.- Adoptar unha posición correcta da guitarra con respecto ao corpo.
2.- Dominar os elementos técnicos propios deste nivel.
3.- Valorala capacidade interpretativa, a calidade do son e a afinación.
4.- Interpretar duas obras do listado de obras orientativas ou outras de características 
semellantes.
5- Leer un fragmento a primera vista de dificultad adecuada al curso.
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Cualificación:

Capacidade técnica para abordar tódalas indicacións da partitura:
-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos 
acordes co nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición
corporal axeitada.
-Calidade do son.
-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación.  
-Interpretación completa das partituras.
4 puntos

Fluidez: Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para 
manter un pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación: Variedade de 
articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións 
do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos tipos de ataque, 
picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle confire variedade, 
carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.
3 puntos

9.2.5  Acceso a  2º DE GRADO PROFESIONAL

9.2.5.1 Listado de obras orientativas

RENACEMENTO / BARROCO

Pavana nº 1......................................................................................................... L. Milán.
Danzas G. Sanz.
Soneto (Silva de Sirenas Ed. Ricordi) ...............................................E. De Valderrábano
Almaine (La m) (R. Chiesa)............................................................................R. Johnson.
Gallarda (Antoloxía de Música Antigua- Chiesa) ............................................A. Mudarra
Sarabanda BWV 996........................................................................................ J. S. Bach
Minuetos S.L. Weiss
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CLÁSICO / ROMÁNTICO

Lágrima F.Tárrega
Larghetto Op. 241- Isaias Savio Vol. 3 ................................................................F. Carulli
Rondoletto Op. 51 nº 4 ........................................................................................N. Coste
Andantino- Isaias Savio Vol 3.......................................................Leonardo de Call-Savio
Romance Anónimo
Método Guitarra 2ª parte nº 5 y 6 (Ed. U.M.E) Dionisio Aguado, 30 estudos 
seleccionados: nº 10 e 11
Fernando Sor 25 Estudos Op. 60 nº 11 e 14 (Ed. U.M.E)
Mateo Carcassi. 24 Estudos Op. 48 nº 7 e 8 (E. Universal Edition)
Mauro Giuliani. 25 Estudos Op. 38 nº 1, 2 e 5 (Ed. U.N.E)
N. Coste. Tango (Ed. Berben)

Pavana (Ed. Berben) ........................................................................................F. Tárrega

CONTEMPORÁNEO

Petite Prelude (Mondern times Vol 3 ed. Chanterelle) ....................................G. Biberian
Hangin' Around .....................................................................................................M. Byatt
Divertimentos para guitarra Vol II (Ed.Doberman) ............................................Montreuil.
Alicia.
Alicante.
Essential Guitar Skill ...........................................................................................B. Lester
Cexilla nº 7, 10, 12 e 13
Escala nº 15 e 20
Trémolo nº 12 e 13
Arpexio nº 6

Estudos sinxelos nº 12 (Ed. Max Eschïg) .....................................................Leo Brouwer
Guitarcosmos II arpeggio Study (Ed. Schott) ..........................................R. Smith Brindle
Appunti, cuaderno 1º nº 1 ...........................................................M. CastelnuovoTedesco

9.2.5.2 Contidos
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9.2.5.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:
1.- Interpretar tres obras de diferentes estilos: Renacemento/Barroco. 
Clásico/Romántico. Contemporáneo.
2. Interpretar o repertorio empregando a medida, afinación, articulación, son e fraseo 
adecuado ao seu contido.
3.- Dominar os elementos técnicos: harpexios, escalas, ligados, adornos, acordes, 
barras, etc. propios deste nivel
4.- Unha das obras, como mínimo, será interpretada de memoria.

Cualificación:

-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos 
acordes co nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición
corporal axeitada
-Calidade do son
 -Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación
-Interpretación completa das partitura
 4 puntos

Fluidez: Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para 
manter un pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación: Variedade de 
articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións 
do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos tipos de ataque, 
picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle confire variedade, 
carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.
3 puntos
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9.2.6  Acceso a  3º DE GRADO PROFESIONAL

9.2.6.1 Listado de obras orientativas

RENACEMENTO / BARROCO

Pavana (agás a nº 1)............................................................................................ L. Milán
Guárdame las vacas (Antoloxía música antiga Vol IV) ...................................L. Narváez
Melancholy- Galliard.........................................................................................J. Dowland
Preludio B.W.V. 999 (Trans: F. Koonce) ............................................................J.S. Bach
Folías G. Sanz
 
CLASICO-ROMÁNTICO

Capricho nº 1 Op. 20..........................................................................................L.Legnani
Polaca (Vol IV. Isaias Savio) .............................................................................J.G. Mertz
Sonatina nº 2 (Vol IV Isaias Savio) ..................................................................N.Paganini
Adelita F. Tárrega
El testament d´Amelia.........................................................................................M. Llobet
Vals F. Tárrega
Método Guitarra 2ª parte do 7 ao 11 (U.M.E) .........................................Dionisio Aguado
30 estudos sleccionados do 12 ao 14 (U.M.E)............................................Fernando Sor
25 Estudos Op. 60 nº 10, 12, 13, 15, 16 e 17 (Ed. U.M.E) ......................Mateo Carcassi
24 Estudos Op. 48 nº 9 e 10 (E. Universal Edition) ...................................Mauro Giuliani
25 Estudos Op. 38 nº 3, 4 e 6 (Ed. U.N.E) ..........................................................N. Coste

CONTEMPORÁNEO

Essential Guitar Skill ...........................................................................................B. Lester
Cexilla nº 14
Escala nº 16
Trémolo nº 13
Preludio nº 3.................................................................................................H. Villa-Lobos
Mazurka- Choro...........................................................................................H. Villa-Lobos
El jardín de los lagartos (Modern Times) ................................................Ernesto Cordero
Preludios nº 3 e 5...............................................................................................M. Ponce.
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9.2.6.2 Contidos

9.2.6.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

1.- Interpretar tres obras de diferentes estilos: Renacemento/Barroco. 
Clásico/Romántico. Contemporáneo.
2. Interpretar o repertorio empregando a medida, afinación, articulación, son e fraseo 
adecuado ao seu contido.
3.- Dominar os elementos técnicos: harpexios, escalas, ligados, adornos, acordes, 
barras, etc. propios deste nivel.
 4.- Unha das obras, como mínimo, será interpretada de memoria.

Cualificación:

-Técnica: capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos 
acordes co nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición
corporal axeitada.
-Calidade do son.
-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación. -Interpretación completa das partituras.
4 puntos

Fluidez: Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para 
manter un pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación: Variedade de 
articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións 
do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos tipos de ataque, 
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picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle confire variedade, 
carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.
3 puntos

9.2.7  Acceso a  4º DE GRADO PROFESIONAL

9.2.7.1 Listado de obras orientativas

RENACEMENTO / BARROCO

Pavana (agás a nº 1) ............................................................................................L. Milán
My Lady Hunsdon´s Puffe ...............................................................................J. Dowland
Canción del Emperador....................................................................................L. Narvaez

CLÁSICO / ROMÁNTICO:

Sueño F. Tárrega
Flores patrióticas ...............................................................................................J.K. Mertz
Tema variado- Isaias Savio .................................................................................F. Carulli
Minueto 3er movemento da gran sonata Op. 22 .....................................................F. Sor
Minueto, trio, da gran sonata Op. 25 .......................................................................F. Sor
Sonatinas Giuliani. Método Guitarra 3ª parte nº 1..................................Dionisio Aguado.
30 estudos seleccionados do nº 13 e 14 ....................................................Fernando Sor
25 Estudos Op. 60 nº 21 e 23 ..................................................................Mateo Carcassi
25 Estudos Op. 38 nº 16, 17 e 18 .......................................................................N. Coste

CONTEMPORÁNEO

Preludio nº 4 ................................................................................................H. Villa-Lobos
Valsa-Choro (Suite popular brasileira) ........................................................H. Villa-Lobos
Vals nº 2 A. Lauro
Danza característica ........................................................................................L. Brouwer
Estudos sinxelos nº 16 e 17..............................................................................L. Brouwer
Essential Guitar Skill ...........................................................................................B. Lester
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Cexilla nº 7
Escala nº 16, 17 e 19
Trémolo nº 14
Arpexio nº 10  

9.2.7.2 Contidos

9.2.7.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

1.- Interpretar tres obras de diferentes estilos: Renacemento/Barroco. 
Clásico/Romántico. Contemporáneo.
2. Interpretar o repertorio empregando a medida, afinación, articulación, son e fraseo 
adecuado ao seu contido.
3.- Dominar os elementos técnicos: harpexios, escalas, ligados, adornos, acordes, 
barras, etc. propios deste nivel.
4.- Unha das obras, como mínimo, será interpretada de memoria.

Cualificación:

-Técnica:
-Capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos acordes co 
nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición corporal 
axeitada.
-Calidade do son.
-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación.
-Interpretación completa das partituras.
 4 puntos
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Fluidez:
-Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un 
pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación:
-Variedade de articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para 
realizar indicacións do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos 
tipos de ataque, picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle 
confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. 
Musicalidade.
3 puntos

9.2.8  Acceso a  5º DE GRADO PROFESIONAL

9.2.8.1 Listado de obras orientativas

RENACEMENTO / BARROCO

Fantasía X, XI....................................................................................................... L. Milán
Sir John Smith his Almain ................................................................................J. Dowland
A. Fancy (P6) ...................................................................................................J. Dowland
Preludio (do Preludio, Fuga e Allegro) ..............................................................J. S. Bach

CLÁSICO / ROMÁNTICO

Gruta del Fingal .................................................................................................J.K. Mertz
An Die Enferute .................................................................................................J.K. Mertz
Variaciones Mignones .......................................................................................J.K. Mertz
Recuerdos da la Alhambra ..................................................................................F. Tárreg
Vals las dos hermanitas ....................................................................................F. Tárrega
Método Guitarra 3ª parte nº 2, 3, 4, 5 6, 7 e 8 ........................................Dionisio Aguado
30 estudos sleccionados do nº 21, 22, 23 e 24 ..........................................Fernando Sor
24 Estudos Op. 48 nº 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 .............................................M.Giuliani
25 Estudos Op. 38 nº 16, 17, 18, 19, 20 e 21 .....................................................N. Coste
Estudo de velocidad ..........................................................................................F. Tárrega
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Estudo en forma de minueto .............................................................................F. Tárrega
Estudo Scherzo .................................................................................................F. Tárrega

CONTEMPORANEO

Vals Op. 8 nº 3................................................................................................... A. Barrios
Vals ...........................................................................................................M. Ponce
Gavotta-Choro .............................................................................................H. Villa-Lobos
El Marabino .........................................................................................................A. Barrio
Essential Guitar Skill ...........................................................................................B. Lester
Escala nº 18 e 22
Arpexio nº 8 e 9

Estudos sinxelos nº 19..................................................................................... L. Brouwer
Estudos 1, 2, 3 e 4 .....................................................................................Dogson-Quine

9.2.8.2 Contidos

9.2.8.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

1.- Interpretar tres obras de diferentes estilos: Renacemento/Barroco. 
Clásico/Romántico. Contemporáneo.
2. Interpretar o repertorio empregando a medida, afinación, articulación, son e fraseo 
adecuado ao seu contido.
3.- Dominar os elementos técnicos: harpexios, escalas, ligados, adornos, acordes, 
barras, etc. propios deste nivel.
4.- Unha das obras, como mínimo, será interpretada de memoria.
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Cualificación:

-Técnica:
-Capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos acordes co 
nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición corporal 
axeitada.
-Calidade do son.
-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación. -Interpretación completa das partituras.
4 puntos

Fluidez:
-Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un 
pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

-Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación: Variedade de 
articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para realizar indicacións 
do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos tipos de ataque, 
picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle confire variedade, 
carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. Musicalidade.
3 puntos

9.2.9  Acceso a  6º DE GRADO PROFESIONAL

9.2.9.1 Listado de obras orientativas

RENACEMENTO

Fantasía IX, X, XVI(antoloxía música antiga Vol IV) ............................................L. Milán
Fantasía P1/1a ................................................................................................J. Dowland
Fantasía contrahaze la harpa ..........................................................................A. Mudarra

BARROCO

Suite en Re .........................................................................................Santiago de Murcia
Preludio B.W.V 997 ...........................................................................................J. S. Bach
Sonatas K292 e K232 ......................................................................................D. Scarlatti
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Fugas J.S. Bach

CLÁSICO

Temas y variaciones .................................................................................................F. Sor
Tema y variaciones ...........................................................................................M. Giuliani
Sonata Op. 15 ..........................................................................................................F. Sor

ROMÁNTICO

Una limosna por el amor de Dios ......................................................................A. Barrios
Confesión ...........................................................................................................A. Barrios
Capricho árabe ..................................................................................................F. Tárrega
Preludio nº 1 ................................................................................................H. Villa-Lobos
El arpa del guerrero (1er movemento do Decamerón Negro)......................... L. Brouwer
Eloxio da danza............................................................................................... L. Brouwer
Choro nº 1 ....................................................................................................H. VillaLobos

9.2.9.2 Contidos

9.2.9.3   Criterios de avaliación e cualificación

Criterios de avaliación:

1.- Interpretar tres obras de diferentes estilos: Renacemento/Barroco. 
Clásico/Romántico. Contemporáneo.
2. Interpretar o repertorio empregando a medida, afinación, articulación, son e fraseo 
adecuado ao seu contido.
3.- Dominar os elementos técnicos: harpexios, escalas, ligados, adornos, acordes, 
barras, etc. propios deste nivel.
4.- Unha das obras, como mínimo, será interpretada de memoria
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Cualificación:

-Técnica:
-Capacidade técnica para realizar aqueles exercicios e aspectos técnicos acordes co 
nivel e as obras a interpretar, con adecuada relaxación muscular e posición corporal 
axeitada.
-Calidade do son.
-Respecto polas indicacións da partitura, notas, valores, indicacións básicas de 
dinámica e articulación.

Fluidez:
-Tempo, respiracións, encadeamento entre movementos e capacidade para manter un 
pulso estable e interpretar con precisión rítmica.
3 puntos

Capacidade expresiva para aportar variedade á interpretación:
-Variedade de articulación, planos sonoros, carácter e agóxica. Capacidade para 
realizar indicacións do texto, diferencias de articulación (ligado/non ligado, distintos 
tipos de ataque, picado, etc.) Todo aquilo que resta monotonía á interpretación e lle 
confire variedade, carácter ou expresión, aínda sendo correcta en notas e tempo. 
Musicalidade.
3 puntos

9.3 Criterios para a obtención dos premios fin de grado

1. Evidenciar unha madurez técnica e musical sobresaliente para interpretar un recital 
de, alomenos 30 minutos, con obras de estilos variados, cunha dificultade técnica e 
musical meritoria dun 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 có acompañamento requirido para cada obra.
5. Coñecer e aplicar con solvencia o protocolo de concerto e as convención 
interpretativas.

LISTADO DE OBRAS ORIENTATIVAS

RENACEMENTO
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“Fantasía 7”………………………………………………….................John Dowland
“22 diferencias del Conde Claros”…….........................................Luis de Narváez

BARROCO

“Preludio B.W.V 995,996,997 “…………...................................................J.S.Bach
“Passacaille Suite nº 14”…………………................................................S.L.Weiss
“Fantasía”................................................................................................S.L.Weiss

 
CLÁSICO

“Sonata Op.15”...............................................................................................F.Sor
“Sonata Op.15 (1º movimiento)”…………………...................…………...M.Giuliani
“Introducción y variaciones Malbrought Op.28”…………….......................….F.Sor
“Variaciones sobre la flauta mágica Op.9”……………......................……….. F.Sor
“Variaciones sobre un tema de Haendel”…………………............………M.Giuliani
“Variaciones sobre un tema escocés Op.40”……...................………………..F.Sor

ROMÁNTICO

“Recuerdos de la Alambra”…………………………..............……………..F.Tárrega
 “Una limosnita por el amor de Dios”……………………...............……….A.Barrios
“Valse Op.8 nº 4”……………………………..…………………..A.Barrios Mangoré  

CONTEMPORÁNEO

“Suite Inglesa”……………………………….................……………………….Duarte
 “Suite serie americana”…………………………………….......……….Hector Ayala
“Suite castellana”……………………………………………..............………..Torroba
“Choro Nº 1”……………………………………………………….............H.Villalobos
“Estudios Nº 5 y 6 “……………………………………………..........……H.Villalobos
 “Estudio Nº 12 “…………………………………………………....…Dogson y Quine
“Estudios Nº 6 y 9 “…………………………………................………………..Nattalli
“Elogio de la danza”…………………………………………......……….Leo Brouwer
“En los trigales”……………………………………………...………..Joaquin Rodrigo
“Preludios Nº 2 y 5 “……………………………………………......…… H.-Villalobos
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