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1. Introdución 
A posibilidade de cursar o Grao Elemental da especialidade de ICPRB dende a súa 

implantación no Conservatorio Profesional de Pontevedra converteu ó centro en pioneiro do 

ensino integral da materia de ICPRB en todo o territorio español; é dicir, ata ese momento 

ningún outro conservatorio ofertaba o Grao Elemental e tódolos interesados en cursar a 

especialidade nos conservatorios onde estaba implantada debían facer o acceso directamente 

ó Grao Profesional. Seguindo o exemplo co CMUS “Manuel Quiroga”, nos últimos anos,  varios 

conservatorios non galegos comezaron a ofertar tamén o acceso ás ensinanzas de Grao 

Elemental . Esta singularidade,  unida ó feito de que a especialidade leve soamente sete anos 

implantada no Conservatorio Profesional de Pontevedra, fai que o traballo por facer sexa moito 

e que sexa en moitos casos un traballo inédito (e  en todo caso, apaixoante): conseguir articular 

pouco a pouco unha pedagoxía específica e eficaz para os rapaces que no futuro cursarán o 

grao Superior de ICPRB é a mellor ferramenta para acadar unha formación sólida, profunda e 

completa nunha especialidade rica e complexa, tanto pola cantidade de instrumentos que se 

poden dominar como pola extensión do repertorio e o tempo cronolóxico que abranga (tres 

séculos de música). Tamén é o mellor xeito de garantir a continuidade e a expansión dunha 

especialidade considerada minoritaria dentro das que ofertan os conservatorios de música 

clásica. 

 

2. Metodoloxía 
As ensinanzas terán en conta os coñecementos previos, se os hai, para organizar os 

novos a partir de estes. 
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1.1 Secuenciarase o ensino adaptándose ao ritmo de aprendizaxe 
individual. 

Cada novo contido introducirase respondendo ás necesidades propias do alumno. Dada a 

longa duración dos estudos musicais que obrigan a iniciarse en idades moi cedas, haberán de 

traballarse simultaneamente os estudos de ensino obrigatorio e a interpretación musical para 

desenvolver un bo carácter e unha boa personalidade. O profesor debe guiar ao alumno nesa 

formación tendo en conta a súa propia personalidade e a que se vai formando, deixando unha 

programación aberta que será en parte distinta para cada alumno e en parte común a todos 

eles. Por iso, a adaptación curricular ao ritmo do alumno será necesaria. 

A práctica instrumental relacionarase directamente co resto de materias do curso e 

complementaranse entre elas. 

Os contidos introduciranse a través da experimentación persoal, intentando crear no alumno 

un criterio persoal correcto.  

As actividades de aprendizaxe implicarán a posibilidade de gozar aprendendo co que se 

intentará motivar ao alumno. A teoría virá sempre despois da práctica como reflexión sobre o 

que se fixo. 

A aprendizaxe situarase nun contexto significativo. É necesario que o alumno entenda para 

qué serve o que está aprendendo. É bo compartir cos alumnos os obxectivos e os retos de 

aprendizaxe, enlazar os coñecementos xa adquiridos cos novos e entender cales son as súas 

funcións, para qué serven e poder poñelos en práctica aplicándoos a situacións reais. 

Se supervisarán con atención as circunstancias que inflúen directamente no desenvolvemento 

musical do alumno, entre as que se inclúen o medio familiar e a cooperación dos pais. 
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Fomentarase a creatividade do alumno e evitaranse os estereotipos. Estimularase tamén a súa 

sensibilidade e daráselle varias opcións sempre que sexa posible. Evitaranse as repeticións 

de modelos en actividades, repertorio, etc... 

Promoverase unha cultura musical participativa, non só de práctica musical individual, senón 

de integración en grupos. 

 

3. Atención á diversidade 
Dado que os estudos que se realizan no conservatorio non son obrigatorios e, ademais, 

para ingresar aos mesmos hai que pasar unha proba de aptitudes, non se dan problemas de 

deficiencias aptitudinais graves de base nos alumnos. Con todo, hai circunstancias concretas 

que é necesario ter en conta para saber qué tipo de resposta se adoptará perante elas cando 

se produzan. 

Poden producirse situacións do tipo: 

- De déficit formativo: hai algún área ou aspecto que o alumno non domina ao nivel 

adecuado do seu curso. 

- De doenza: pode ser unha doenza común, como a gripe, ou unha que afecte á condición 

de intérprete, como unha fractura do brazo ou unha tendinite. 

- De discapacidade: que non sexan un impedimento para o desenvolvemento musical, 

como pode ser a necesidade de utilizar unha cadeira de rodas. 

- Outras habilidades: alumnos superdotados para os que o ritmo de ensino lles resulta 

lento e aburrido. 

Para isto, as respostas que se darán perante tales situacións serán: 
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- Intensificar a relación persoal. Mostrar interese polo alumno, recompilar datos da súa 

situación particular e axudarlle no seu amor propio. Favorecer primordialmente a 

comunicación para acadar un maior grao de socialización e integración dentro dun 

ambiente o máis normalizado posible. 

- Titoría, apoio ou asesoramento. Relacionado co anterior pero concretado en accións, 

consellos e procuración de solucións individuais. 

- Implicación aos seus pais para coñecer con maior profundidade a súa realidade. 

- Reforzo educativo puntual. 

- Potenciar a confianza nas súas posibilidades para que acaden unha axeitada amor 

propio. 

- Detectar de maneira precoz as dificultades de aprendizaxe. 

- Previr as aparición de dificultades de aprendizaxe. 

- Axeitar a resposta educativa á diversidade do alumnado, tomando medidas que poidan 

implicar incluso adaptacións da programación. 

- Potenciar a coordinación das liñas de actuación das diferentes persoas que interveñen 

no proceso educativo de cada alumno. 

- Promover a creación e difusión entre o profesorado de bancos de materiais, bibliografía, 

novas estratexias educativas, etc... 

- Asesoramento ás familias sobre pautas educativas e recursos sociais, culturais, etc... 

- Crear un clima de cooperación entre o centro e a familia para favorecer o 

desenvolvemento do alumno. 
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4. Temas transversais 

1.2 Educación en valores 
O alumno debe coñecerse e valorarse, aprender a comunicarse cos seus compañeiros 

para expresar as súas propias ideas e tamén escoitar as alleas, comprendendo os distintos e 

válidos puntos de vista interpretativos para un mesmo texto musical e tomar en consecuencia 

decisións coa análise dos intereses individuais e de grupo. 

 

1.3 Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 
(TIC´s) 
O alumno ten que ser capaz de buscar, obter, procesar e comunicar información e 

transformala en coñecemento accedendo a ela por medios dixitais como a audición de CDs, o 

emprego de programas informáticos específicos da especialidade, o acceso a Internet e a 

consulta de libros, enciclopedias ou tratados, etc... 

 

5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas 
Sempre con carácter voluntario, informarase aos alumnos dos concertos e cursos de 

música antiga, especialmente os de ICPRB que se realicen na localidade ou inmediacións, ben 

organizados polo centro ou recomendados polo profesor, xa sexan da mesma especialidade o 

doutras de música antiga. 

Dedicaranse clases colectivas á audición comparada e crítica de fragmentos sonoros e/ou 

vídeos de grandes intérpretes. 
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Realizarase unha vez ao trimestre unha audición de alumnos que será, na medida do posible, 

compartida co resto do departamento de música antiga e aberta ao público en xeral.. O alumno 

participará como solista ou acompañante nestas audicións. 

O departamento de Música Antiga do CMUS “Manuel Quiroga” de Pontevedra realiza tódolos 

anos varios concertos fora do Conservatorio, en auditorios públicos da cidade coma o Museo 

provincial ou distintas igrexas, para fomentar a promoción das ensinanzas musicais de Música 

antiga entre a cidadanía. 

6. Secuenciación do curso 

1.4 Curso: 1º GE 

1.4.1 Obxectivos 
- Adoptar unha postura corporal estable e libre de tensións que permita a correcta 

colocación do instrumento e favoreza a actividade e coordinación de ambas mans. 

- Iniciar o desenvolvemento da coordinación motriz necesaria para a execución 

instrumental. 

- Iniciación e primeiro desenvolvemento da técnica da figueta. 

- Inicio ao concepto de estudo. 

- Adquirir unha boa posición da man esquerda e dereita. 

- Inicio á notación en tablatura  

- Coñecer a estrutura das formas musicais simples que se interpreten. 

- Coñecer as características morfolóxicas do instrumento. 

- Interpretar un repertorio básico de pezas de dificultade axeitada ao nivel. 



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

 

 

 Páxina 9 de 68  
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017 

 

- Practicar música de conxunto en agrupacións instrumentais nas que proceda o uso do 

instrumento elixido.  

- Interpretar de memoria textos musicais. 

- Ler a primeira vista textos musicais dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Ser capaz de interpretar en público unha peza. 

1.4.2 Contidos 
- Suxeción do instrumento. Práctica da colocación e estabilidade do instrumento. 

Colocación do corpo equilibrada e estable, sen tensións. 

- Práctica de exercicios de relaxación e control muscular que permitan adoptar unha 

postura axeitada do corpo, posibilitando a correcta colocación do instrumento e a acción 

do conxunto brazo-antebrazo-pulso-man-dedos esquerdos sobre o diapasón e a 

pulsación dos dedos da man dereita sobre as cordas, así como a coordinación entre 

ambos. 

- Iniciación ás escalas: Do maior. 

- Primeiras técnicas de estudo: o uso do metrónomo, o illamento en pequenas células e 

o recoñecemento das dificultades. 

- Introdución á figueta co índice e o polgar. 

- Iniciación ao punteado: alternancia dos dedos e uso do polgar. 

- Lectura en clave de sol en segunda liña, atopando as notas ata os cinco primeiros 

trastes. 

- Iniciación á lectura en tablatura española-italiana. 

- Coñecer a estrutura das formas musicais simples que se interpreten.  
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- Descrición dos elementos dos instrumentos de corda pulsada e saber recoñecer as súas 

particularidades comúns. 

- Coñecemento dos mecanismos de afinación do instrumento. 

- Práctica de obras e estudos axeitados, que favorezan o desenvolvemento conxunto da 

capacidade musical e técnica. 

- Primeiras técnicas e exercicios de memorización sobre pezas de fácil execución. 

- Iniciación á lectura a primeira vista como recurso imprescindible para a rapidez no 

estudo e no coñecemento do instrumento. 

- Interpretación en público de varias obras do repertorio estudado como medio para 

desenvolver un maior autocontrol e como fin último do estudo dun texto musical. 

 

1.4.3 Avaliación 
O alumno debe ser capaz de saber: 

- Manter unha axeitada postura corporal que permita a correcta colocación do 

instrumento, e favoreza a acción e coordinación de ambas mans. 

- Emitir un son correcto: estable e co timbre e o volume axeitados. 

- Recoñecer a importancia da coordinación entre os esforzos musculares e o grao de  

- relaxación e aplicalo progresivamente na execución das obras do repertorio deste nivel. 

- Mostrar coordinación e flexibilidade nos movementos. 

- Iniciar o estudio da figueta índice – polgar 

- Adquirir hábito de estudo. 
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- Ler correctamente en clave de sol e iniciarse na tablatura de cifras española – italiana. 

- Ler a primeira vista textos axeitados ao seu nivel. 

- Memorizar e interpretar textos musicais do repertorio deste nivel. 

- Interpretar en público varias pezas do repertorio nas tres audicións trimestrais 

- Acadar unha implicación emocional e expresiva coa música en xeral e coas obras 

interpretadas en particular. 

- Aplicar as indicacións do profesor 

- Obter un cinco na suma dos apartados de ponderación dos criterios de avaliación, 

sempre e cando se cumpra a asistencia segundo a normativa do centro. 

1.5 Curso: 2º GE 

Obxectivos 
- Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

- Afianzar o desenvolvemento da técnica da figueta. 

- Desenvolver a coordinación motriz, o equilibrio dos esforzos musculares e o grao de 

relaxación necesarios para a execución instrumental co mínimo esforzo. 

- Mellorar o control de relación de velocidade na pulsación das cordas coa man dereita.  

- Mellorar a independencia dos dedos das mans e desenvolver a súa axilidade cunha 

correcta colocación sobre as cordas. 

- Coñecemento de máis técnicas sinxelas de estudo. 

- Iniciación ás técnicas básicas para o coidado e mantemento do instrumento. 

- Avance na tablatura co coñecemento doutras indicacións, incluíndo as ornamentais. 
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- Coñecer a estrutura de novas formas musicais simples: baixos ostinatos e danzas. 

- Coñecer as características morfolóxicas do instrumento e saber utilizalas dentro das 

esixencias do nivel. 

- Interpretar un repertorio básico de pezas de dificultade axeitada ao nivel. 

- Practicar a música de conxunto en agrupacións instrumentais nas que proceda o uso 

do instrumento elixido.  

- Interpretar de memoria textos musicais do repertorio estudado. 

- Ler a primeira vista textos musicais dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Ser capaz de interpretar en público tres pezas. 

 
Contidos 

- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 

- Primeiras técnicas de relaxación, de respiración e de estirada. 

- Práctica de exercicios de técnica dixital das mans dereita e esquerda dirixidos a 

desenvolver por un lado, a independencia, a velocidade, a resistencia e a flexibilidade 

dos dedos, e por outro a coordinación e a simultaneidade dos mesmos. 

- Práctica  da figueta co índice e o polgar. 

- Iniciación gradual ás distintas pulsacións buscando diferentes timbres. 

- Iniciación ao punteado: alternancia dos dedos e uso do polgar, o índice, o medio e o 

anular en arpexos simples. 

- Técnicas de estudo máis completas e concienciación do estudo técnico como proceso 

lento e constante.  
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- Introdución á escala cromática como método para atopar as notas nos cinco primeiros 

trastes. 

- Coñecemento das cexillas medias e completas. 

- Iniciación aos ligados ascendentes e descendentes.  

- Práctica de escalas sinxelas e coñecemento das notas nos sete primeiros trastes das 

dúas primeiras cordas. 

- Coñecer a estrutura das formas musicais simples que se interpreten. Achegarse a elas 

mediante os primeiros pasos na improvisación e na variación. 

- Coñecemento dos elementos do instrumento e a súa incidencia na produción do son. 

- Utilización básica dos mecanismos de afinación do instrumento. 

- Limpeza básica do instrumento e iniciación ao mantemento e coidado das cordas e os 

trastes. 

- Práctica de obras e estudos axeitados, que favorezan o desenvolvemento conxunto da 

capacidade musical e técnica. 

- Interpretación de memoria de textos musicais e desenvolvemento do razoado para unha 

maior rapidez na memorización. 

- Práctica de lectura a primeira vista de textos axeitados ao nivel e cun grao de dificultade 

crecente que permitan o desenvolvemento da capacidade musical e técnica. 

- Interpretación en público de tres obras do repertorio estudado como medio para 

desenvolver un maior autocontrol. 

 
Avaliación 
O alumno debe ser capaz de saber: 
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- Tocar o instrumento cunha axeitada posición do corpo e relaxadamente. 

- Mostrar un progreso na adecuación do esforzo muscular ás esixencias da execución. 

- Mostrar un coñecemento do funcionamento mecánico do instrumento o seu 

mantemento. 

- Mostrar a capacidade de aprendizaxe progresivo individual a través da interpretación 

de obras e estudos. 

- Desenvolver unha maior frecuencia de estudo e máis eficaz. 

- Emitir un son correcto: estable e co timbre e o volume axeitados. 

- Traballar en profundidade a figueta índice-polgar. 

- Boa lectura en clave de sol cunha mellora progresiva da lectura en tablatura de cifras 

española-italiana. 

- Tocar a primeira vista textos musicais sinxelos. 

- Memorizar e interpretar textos musicais do repertorio do nivel. 

- Acadar unha implicación emocional e expresiva coa música en xeral e coas obras 

interpretadas en particular. 

- Interpretar en público seis pezas do repertorio. 

- Cumprir os obxectivos mínimos do curso, seguindo os criterios da avaliación continua. 

- Tocar como mínimo unha peza en cada unha das tres audicións do curso. 

- Aplicar as indicacións do profesor. 

- Obter un cinco na suma dos apartados de ponderación dos criterios de avaliación, 

sempre e cando se cumpra a asistencia segundo a normativa do centro 
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1.6 Curso: 3º GE 

 
Obxectivos 

- Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

- Mellorar as prestación musicais propias da técnica da figueta. 

- Adoptar unha postura corporal estable e libre de tensións que permita a correcta 

colocación do instrumento e favoreza a actividade e coordinación de ambas mans cunha 

boa postura equilibrada e relaxada. 

- Ampliación dos rexistros tímbricos mediante o uso de diferentes técnicas de pulsación. 

- Coñecemento avanzado de diferentes técnicas de estudo con solvencia independente. 

- Dominio da tablatura de cifras española-italiana e da lectura de partituras orixinais en 

facsímile. 

- Coñecer a estrutura de formas musicais cada vez máis complexas.  

- Coñecer as técnicas máis importantes para o coidado e mantemento do instrumento: 

limpar a tapa, control de humidade, axustamento das clavixas, etc. 

- Interpretar un repertorio básico de pezas de dificultade axeitada ao nivel. 

- Practicar a música de conxunto en agrupacións instrumentais nas que proceda o uso 

do instrumento elixido.  

- Interpretar de memoria textos musicais do repertorio estudado. 

- Ler a primeira vista textos musicais dun repertorio adecuado ao nivel. 
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- Ser capaz de interpretar en público seis pezas. 

 

Contidos 
- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 

- Práctica de exercicios de técnica dixital das mans dereita e esquerda dirixidos a 

desenvolver por un lado, a independencia, a velocidade, a resistencia e a flexibilidade 

dos dedos, e por outro a coordinación e a simultaneidade dos mesmos. 

- Estudo avanzado: a planificación. Desenvolvemento dos principios xerais da dixitación 
de ambas mans, en función da complexidade progresiva das dificultades a resolver, 

prestando especial atención á alternancia de dedos en dixitacións con figueta e con 

índice-medio. 

- Aplicación gradual dos recursos tímbricos e de proxección de son en relación á 

pulsación coa figueta e a alternancia medio-índice e en xeral, práctica das diversas 

formas de ataque na man dereita, que lle permitan conseguir progresivamente unha 

calidade sonora e realizar distintos planos simultáneos. 

- Iniciación á práctica de acordes con catro dedos simultáneos (índice, medio, anular en 

cordas contiguas) e á eventual execución de rasgueos cos dedos polgar, índice e medio 

da man dereita. 

- Práctica de escalas máis complexas nos nove primeiros trastes. 

- Arpexos máis complexos cos dedos polgar, índice, medio e anular da man dereita e en 

posicións non estáticas. 

- Práctica de acordes con catro dedos simultáneos (índice, medio, anular en cordas 

contiguas) máis controlada, practicando a posibilidade de destacar unha ou outra corda. 
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- Traballo sobre os ligados ascendentes e descendentes. 

- Afianzar o uso das cexillas medias e completas. 

- Práctica de lectura de partituras facsimil. 

- Coñecemento das notas ata os nove primeiros trastes nas dúas primeiras cordas. 

- Recoñecemento das formas musicais que se interpretan. 

- Continuación das técnicas de improvisación e creación de variacións ou diferencias. 

- Saber cambiar unha corda, un traste e coñecer todos os coidados do instrumento. 

- Práctica de obras e estudos axeitados, que favorezan o desenvolvemento conxunto da 

capacidade musical e técnica. 

- Adestramento permanente para a progresiva mellora da percepción auditiva e da 

memorización aplicando as técnicas axeitadas. 

- Práctica de lectura a primeira vista de textos axeitados ao nivel e cun grao de dificultade 

crecente que permitan o desenvolvemento da capacidade musical e técnica. 

- Interpretación en público de seis obras do repertorio estudado como medio para 

desenvolver un maior autocontrol. 

 
Avaliación 
O alumno debe ser capaz de: 

- Ler correctamente en clave de sol en segunda liña e en tablatura de cifras española-

italiana. Ler partituras en facsímile. 

- Utilizar axeitadamente a técnica en aspectos esenciais como a pulsación, a dixitación e 

a articulación. 
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- Afianzar o emprego e a técnica da figueta índice-polgar. 

- Practicar diferentes rexistros tímbricos. 

- Desenvolver unha sensibilidade auditiva que permita o control permanente da afinación 

e a formación continuo da calidade sonora. 

- Interpretar textos musicais coa medida, afinación, articulación e fraseo axeitados ao seu 

contido. 

- Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual. 

- Adquirir hábitos de estudo correctos e eficaces. 

- Interpretar en público seis pezas do repertorio, dúas en cada audición trimestral. 

- Cumprimento dos obxectivos mínimos do curso, seguindo os criterios da avaliación 

continua. 

- Utilizar axeitadamente as posibilidades sonoras do instrumento na interpretación do 

repertorio adecuado ao nivel. 

- Recoñecer os resultados obtidos trala interpretación individual, sinalando acertos e 

erros. 

- Mostrar interese e constancia na preparación das obras e estudos. 

- Acadar unha implicación emocional e expresiva coa música en xeral e coas obras 

interpretadas en particular. 

- Tocar a primeira vista textos musicais sinxelos. 

- Memorizar e interpretar textos musicais do repertorio do nivel. 

- Manter a concentración durante a interpretación. 

- Aplicar as indicacións do profesor. 
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- Obter un cinco na suma dos apartados de ponderación dos criterios de avaliación, 

sempre e cando se cumpra a asistencia segundo a normativa do centro. 

 

1.7 Curso: 4º GE 

 
Obxectivos 

- Afianzar e desenvolver as habilidades adquiridas no curso anterior. 

- Consolidar definitivamente a técnica da figueta. 

- Iniciar o estudo dun novo instrumento, do período barroco. 

- Practicar a música de conxunto en agrupacións instrumentais nas que proceda o uso 

dos instrumento elixidos.  

- Adoptar unha postura corporal estable e libre de tensións que permita a correcta 

colocación do instrumento de caixa oval e favoreza a actividade e coordinación de 

ambas mans. 

- Desenvolver hábitos correctos e eficaces de estudo que estimulen a concentración, o 

sentido da autocrítica e a disciplina no traballo. 

- Inicio á tablatura de letras e á tablatura francesa. 

- Recoñecer estruturas musicais complexas. 

- Coñecer os aspectos teóricos necesarios para a comprensión global do feito musical. 

- Adquirir e desenrolar a percepción polifónica necesaria para abordar o repertorio dos 

instrumentos. 

- Diferenciar o estilo francés do italiano-español e o renacentista do barroco. 
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- Coñecer as características morfolóxicas do novo instrumento e saber utilizalas dentro 

das esixencias do nivel. 

- Práctica máis avanzada da afinación e introdución sinxela aos diferentes 

temperamentos. 

- Interpretar un repertorio básico de pezas de dificultade axeitada ao nivel. 

- Interpretar de memoria textos musicais do repertorio estudado. 

- Ler a primeira vista textos musicais dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Desenvolver técnicas de concentración e mecanismos de autocontrol básicos para a 
interpretación en público de repertorio máis complexo. 

- Ser capaz de interpretar en público nove pezas. 

 
Contidos 

- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior e saber adaptalos a un 

novo instrumento. 

- Dominar cunha correcta postura relaxada e libre o novo instrumento. 

- Desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe e hábitos correctos de estudo, que 

estimulen a concentración, o sentido da autocrítica e a disciplina no traballo. 

- Práctica de exercicios de técnica dixital das mans dereita e esquerda dirixidos a 

desenvolver por un lado, a independencia, a velocidade, a resistencia e a flexibilidade 

dos dedos e por outro a coordinación e a simultaneidade dos mesmos. 

- Práctica da técnica de figueta. 
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- Aplicación dos recursos tímbricos e de proxección de son en relación á pulsación nas 

obras con finalidade artística. 

- Práctica de escalas nas tonalidades principais e nun ámbito de dúas oitavas. 

- Apagado das cordas. 

- Afianzar os arpexos en combinacións complexas e alternando o uso de dúas cordas 

simultáneas. 

- Improvisacións instrumentais libres e dirixidas, sobre esquemas harmónicos sinxelos e 

motivos melódicos e rítmicos básicos. 

- Ampliación do coñecemento das estruturas e formas musicais renacentistas e barrocas. 

- Análise dos elementos formais básicos de textos musicais do repertorio, para chegar a 

través de iso a unha interpretación consciente e non meramente intuitiva. 

- Práctica sinxela de afinación e recoñecemento da aplicación dos diferentes 

temperamentos a través da mobilidade dos trastes. 

- Interpretación de obras do repertorio con diferenciación de épocas e estilos. 

- Práctica de obras e estudos axeitados, que favorezan o desenvolvemento do conxunto 

da capacidade musical e técnica. 

- Adestramento para a mellora da percepción auditiva e da memorización aplicando as 

técnicas axeitadas. 

- Interpretación de memoria de textos musicais. 

- Práctica de lectura a primeira vista de textos axeitados ao nivel e cun grao de dificultade 

crecente que permitan o desenvolvemento da capacidade musical e técnica. 
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- Interpretación en público de nove obras do repertorio estudado como medio para 

desenvolver un maior autocontrol. 

 
Avaliación 

- O alumno debe ser capaz de: 

- Comprender as estruturas musicais nos seus distintos niveis -motivos, temas, períodos, 

frases… 

- Ler correctamente e con fluidez en clave de sol de sol en segunda liña e  en tablatura 

de cifras italiano-española. No caso de iniciarse na guitarra barroca, comezar a estudar 

o alfabeto de acordes.  

- Dominar a figueta índice-polgar. 

- Manter unha postura estable, relaxada e libre na interpretación do laúde renacentista. 

- Desenvolver unha sensibilidade auditiva que permita o control permanente da afinación 

e a formación continuo da calidade sonora. 

- Interpretar textos musicais coa medida, afinación, articulación, fraseo e estilo axeitados 

ao seu contido. 

- Mostrar nos estudos e obras a capacidade de aprendizaxe progresivo individual. 

- Adquirir hábitos de estudo correctos e eficaces. 

- Interpretar en público nove pezas do repertorio, tres en cada audición trimestral. 

- Actuar como membro dun grupo e manifestar a capacidade de tocar ao mesmo tempo 

que escoita e adáptase ao resto dos instrumentos. 



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

 

 

 Páxina 23 de 68  
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017 

 

- Cumprimento dos obxectivos mínimos do curso, seguindo os criterios da avaliación 

continua. 

- Realizar tres audicións en cada curso. 

- Aplicar apropiadamente os aspectos técnicos e musicais na execución de estudos e 

obras. 

- Poñer de manifesto a correcta utilización das posibilidades sonoras do instrumento, así 

como o grao de sensibilidade auditiva necesario para a formación da calidade sonora. 

- Recoñecer as características melódicas, harmónicas e rítmicas de obras 

representativas do repertorio de diversas épocas estilos, e reproducilas axeitadamente. 

- Poñer manifesto a sensibilidade auditiva a través da análise das obras escoitadas. 

- Elaborar un plan de actuacións para corrixir as deficiencias técnicas e musicais 

detectadas na execución do repertorio. 

- Tocar a primeira vista textos musicais sinxelos. 

- Memorizar e interpretar, previo análise de elementos formais básicos, textos musicais 

do repertorio do nivel, empregando a medida, dinámica, articulación e fraseo axeitados. 

- Aplicar as indicacións do profesor. 

- Obter un cinco na suma dos apartados de ponderación dos criterios de avaliación, 

sempre e cando se cumpra a asistencia segundo a normativa do centro 

1.8 Curso: 1º GP 

 
Obxectivos 
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- Afianzar o estudo do instrumento traballado ó longo do grao elemental, empregándoo  

en agrupacións instrumentais nas que proceda o seu uso. 

- Adoptar unha posición correcta na interpretación do corpo (brazos, antebrazos, mans e 

costas) e tomar conciencia da importancia da relaxación para poder realizar 

movementos con naturalidade e mínimo esforzo. 

- Colocar ambas mans correctamente sobre o instrumento. 

- Mellorar a coordinación dos dedos. 

- Adquirir constancia, disciplina e eficacia no estudo e consolidar os hábitos correctos que 

estimulan a concentración e o sentido da autocrítica. 

- Comprender o porqué da dixitación e comezar a aplicala. 

- Utilizar axeitadamente, cun grao de autonomía cada vez maior, os coñecementos 

musicais para solucionar cuestións relacionadas coa interpretación: afinación, dixitación, 

articulación, dinámica e fraseo. 

- Traballar sistematicamente a pulsación como técnica específica de produción de son 

coa man dereita sobre a corda dobre, adquirir o seu control e desenvolver a 

sensibilidade auditiva necesaria para a formación continua da calidade sonora. 

- Traballar sistematicamente a técnica da figueta. 

- Dominar a lectura da tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos. 

- Coñecemento das estruturas e formas musicais simples do Renacemento e o Barroco. 

- Entender o concepto de afinación e aplicalo sobre o instrumento. 

- Aprender os coñecementos teóricos e prácticos básicos para o mantemento do 
instrumento: limpeza e conservación, encordado, entrastado e mantemento das clavixas. 
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- Coñecer as características morfolóxicas e as posibilidades sonoras e expresivas do 

instrumento e saber utilizalas, dentro das esixencias do nivel, no repertorio adecuado 

ao mesmo. 

- Potenciar no alumno a motivación e a implicación coa obra e conducirlle a unha 

interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva. 

- Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos e de dificultade 

axeitada ao nivel. 

- Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos técnicos e musicais 

para a ornamentación co instrumento. 

- Adquirir progresivamente ferramentas para o desenvolvemento da memoria. 

- Adquirir a capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Interpretar en público un programa con obras nas que se apliquen os contidos do curso. 

- Adquirir progresivamente o autocontrol e o dominio escénico necesarios para a 

interpretación en público. 

 
Contidos 

- Dominar con maior fluidez todos os contidos de Grao Elemental. 

- Estudo dun instrumento renacentista  ou barroco. 

- Práctica ocasional en conxuntos ou clases colectivas. 

- Control muscular dos movementos e relaxación. 

- Practicar exercicios técnicos para a correcta colocación das mans sobre o instrumento. 
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- Práctica de exercicios técnicos e escalas para a pulsación en cordas dobres coa técnica 

de figueta e de dous dedos. 

- Práctica de exercicios de técnica dixital das mans dereita e esquerda dirixidos a 

desenvolver por un lado a independencia, a velocidade, a resistencia e a flexibilidade 

dos dedos e por outro a coordinación e a simultaneidade dos mesmos. 

- Análise da dixitación de ambas mans en función da complexidade progresiva das 

dificultades a resolver e con especial atención á dixitación de obras ou pasaxes 

polifónicos en relación coa condución correcta das distintas voces. 

- Práctica e desenvolvemento dos recursos tímbricos, da sensibilidade auditiva e da 

proxección de son en relación á pulsación para a obtención dunha boa calidade de son. 

- Práctica de arpexos simples co polgar, o índice, o medio e o anular da man dereita. 

- Práctica de acordes plaqués con catro dedos simultáneos (índice, medio e anular en 
cordas contiguas) e execución de rasgueos co dedo polgar en diferentes velocidades e 

dinámicas. 

- Coñecemento e execución de ligados simples e compostos, ascendentes e 

descendentes e ornamentos sinxelos: trino, mordente e apoiatura. 

- Estudo da notación en tablatura de letras e cifras propia do repertorio. 

- Estudo e comprensión de estruturas musicais sinxelas. 

- Estudo do concepto de afinación e a súa iniciación á aplicación práctica. 

- Iniciación ao mantemento do instrumento: limpeza e conservación, encordado, 

entrastado e mantemento das clavixas. 

- Práctica da lectura a primeira vista. 

- Interpretar un repertorio de obras de dificultade axeitada ao nivel. 
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- Interpretación de memoria de textos musicais. 

- Interpretar en público polo menos dúas obras como solista en cada unha das tres 

audicións trimestrais. 

 
Avaliación 

Realizarase a través das táboas de cotexo (ver apartado 7) e tendo en conta todos os 
parámetros; técnica no instrumento, actitude na aula, traballo persoal e destreza interpretativa, 

así como a soltura, seguridade e auto-control enriba do escenario nas audicións dentro e fora 

do centro.  

 

1.9 Curso: 2º GP 

 
Obxectivos 

- Afianzar o estudo do instrumento elixido e combinalo ocasionalmente coa práctica en 

agrupacións instrumentais nas que proceda o seu uso. 

- Practicar exercicios de anticipación e precisión nos movementos das mans sobre o 

instrumento e coñecer as posibles dixitacións idiomáticas do mesmo. 

- Utilizar axeitadamente as posibles dixitacións e comezar a concienciarse da súa 

repercusión sobre a articulación. 

- Mellorar a coordinación dos dedos a maior velocidade. 

- Afianzar a técnica da pulsación coa man dereita sobre a corda dobre. 

- Traballar sistematicamente a técnica da figueta. 
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- Afianzar o control da técnica e mellorar a sensibilidade auditiva necesaria para a 

formación continua da calidade sonora. 

- Coñecemento de estruturas e formas musicais relativamente complexas do 

Renacemento e do Barroco. 

- Practicar con maior acerto a afinación de diferentes temperamentos sobre o instrumento. 

- Mellorar progresivamente a capacidade de memoria musical. 

- Potenciar no alumno a motivación e a implicación coa obra que conduzan a unha 

interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva. 

- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos e de dificultade axeitada ao nivel. 

- Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos técnicos e musicais 

para a ornamentación e a adición de diferencias propias no estilo da obra sobre a que 

se traballe. 

- Valorar a importancia do traballo de investigación para interpretar a literatura do 

instrumento con criterios historicamente documentados. 

- Mellorar a capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Interpretar en público un programa con obras nas que se apliquen os contidos do curso. 

- Adquirir progresivamente o autocontrol e o dominio escénico necesarios para a 

interpretación en público. 

- Empregar, con autonomía, os coñecementos adquiridos para solucionar problemas 

técnicos e musicais. 

 

Contidos 
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- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 

- Práctica ocasional en conxuntos ou clases colectivas. 

- Exercicios de anticipación e precisión nos movementos das mans sobre o instrumento 

e coñecer as posibles dixitacións idiomáticas do mesmo. 

- Exercicios de coordinación que axuden a incrementar a velocidade. 

- Práctica de escalas coas técnicas de figueta e dous dedos. 

- Práctica de arpexos con combinacións de maior dificultade. 

- Observación das diferentes posibilidades de dixitación. 

- Emparellamento correcto da dixitación coa articulación. 

- Coñecemento e execución de ligados simples e compostos, ascendentes e 

descendentes e naturalización das ornamentacións xa traballadas. 

- Iniciación no estudo, a comprensión e a aplicación sobre o instrumento dos 

temperamentos históricos. 

- Audicións de fragmentos e obras representativas da época e estilos como medio para 

desenvolver a sensibilidade auditiva e o espírito crítico. 

- Práctica da lectura a primeira vista. 

- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos e de dificultade axeitada ao nivel. 

- Ler algún prólogo ou tratado e extraer principios estéticos que poidan ser reflectidos na 

interpretación. 

- Interpretación de memoria de textos musicais e traballar sobre as técnicas que facilitan 

esta práctica. 

- Interpretar en público varias obras como solista no total das tres audicións trimestrais 
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Avaliación 

Realizarase a través das táboas de cotexo (ver apartado 7) e tendo en conta todos os 

parámetros; técnica no instrumento, actitude na aula, traballo persoal e destreza interpretativa, 

así como a soltura, seguridade e auto-control enriba do escenario nas audicións dentro e fora 

do centro.  

1.10 Curso: 3º GP 
 

Obxectivos 
- Afianzar o estudo do instrumento elixido e combinalo ocasionalmente coa práctica en 

agrupacións instrumentais nas que proceda o seu uso. 

- Iniciar o estudo de un novo instrumento, de época diferente ó estudado ata agora. 

- Practicar exercicios de articulación na man esquerda e mellorar a anticipación e 

precisión dos seus movementos sobre o instrumento. 

- Mellorar a coordinación dos dedos a maior velocidade. 

- Consolidar a pulsación da man dereita sobre a corda dobre. 

- Consolidar a técnica da figueta e a súa combinación con outras dixitacións da man 

dereita. 

- Utilizar axeitadamente a dixitación idiomática do instrumento e practicala con bo criterio. 

- Boa calidade sonora. 

- Mellorar progresivamente a capacidade de memoria musical. 
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- Potenciar no alumno a motivación e a implicación coa obra que conduzan a unha 

interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva. 

- Coñecemento das estruturas e formas musicais máis complexas do Renacemento e 

saber beneficiarse na interpretación instrumental da súa análise. 

- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos e de dificultade axeitada ao nivel 

con criterios historicamente documentados. 

- Practicar axeitadamente a ornamentación e a adición de diferencias propias no estilo 

da obra sobre a que se traballe. 

- Consolidar unha boa capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao 

nivel. 

- Interpretar en público un programa con obras nas que se apliquen os contidos do curso. 

- Adquirir progresivamente o autocontrol e o dominio escénico necesarios para a 

interpretación en público. 

- Empregar, con autonomía, os coñecementos adquiridos para solucionar problemas 

técnicos e musicais. 

 
Contidos 

- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 

- Práctica ocasional en conxuntos ou clases colectivas. 

- Práctica de exercicios técnicos para figueta e dous dedos en escalas. 

- Coñecemento doutras técnicas de pulsación mediante o uso de dixitacións idiomáticas 

do instrumento e o seu particular idoneidade para cada caso. 
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- Práctica de arpexos complexos. 

- Apagado das cordas con ambas mans. 

- Audicións de fragmentos e obras representativas da época e estilos como medio para 

mellorar a sensibilidade auditiva e o espírito crítico. 

- Utilización de medios audiovisuais e informáticos para favorecer a comprensión do 

repertorio estudado. 

- Busca de información de aspectos relacionados coa historia e repertorio do instrumento. 

- Analizar as estruturas formais das obras que se vaian traballar. 

- Práctica da lectura a primeira vista. 

- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos e de dificultade axeitada ao nivel. 

- Adquirir o hábito de lectura dos prólogos ou tratados das obras que se vaian traballar e 

extraer os principios estéticos que poidan ser reflectidos na interpretación. 

- Interpretación de memoria de textos musicais e traballar sobre as técnicas que facilitan 

esta práctica. 

- Interpretar en público al menos nove obras no total das tres audicións trimestrais. 

 
Avaliación 

Realizarase a través das táboas de cotexo (ver apartado 7) e tendo en conta todos os 
parámetros; técnica no instrumento, actitude na aula, traballo persoal e destreza interpretativa, 

así como a soltura, seguridade e auto-control enriba do escenario nas audicións dentro e fora 

do centro.  
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1.11 Curso: 4º GP 

 
Obxectivos 

- Combinar o estudo de dous instrumentos, empregándoos en agrupacións instrumentais 

nas que proceda o seu uso. 

- Adoptar unha posición correcta de todo o corpo, incluíndo os brazos, os antebrazos, as 

mans e a costas, e tomar conciencia da importancia da relaxación para poder realizar 

movementos con naturalidade e mínimo esforzo. 

- Afianzar o control da técnica e a sensibilidade auditiva necesaria sobre o novo 

instrumento para unha boa calidade sonora. 

- Traballar sistematicamente a pulsación como técnica específica de produción de son 

coa man dereita sobre a corda simple e dobre. 

- Traballar sistematicamente a técnica das campanelas. 

- Practicar exercicios de extensión na man esquerda. 

- Coñecer e practicar axeitadamente as diferentes dixitacións e idiomáticas do 

instrumento. 

- Practicar posicións estendidas en acordes plaqués coa man dereita. 

- Practicar exercicios para a rapidez, a forza e a precisión do dedo polgar da man dereita 

nos bordóns. 

- Dominar a tablatura de letras e cifras propia do repertorio destes instrumentos. 

- Fundamentos básicos da realización do baixo continuo. 

- Coñecemento das estruturas e formas musicais simples do Barroco. 
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- Aplicar a afinación de diferentes temperamentos sobre o novo instrumento. 

- Mellorar progresivamente a capacidade de memoria musical. 

- Extrapolar ó novo instrumento os coñecementos teóricos e prácticos xa adquiridos 

sobre o mantemento: limpeza e conservación, encordado, entrastado e mantemento 

das clavixas. 

- Potenciar no alumno a motivación e a implicación coa obra e conducirlle a unha 

interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva. 

- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos e de dificultade axeitada ao nivel 

con criterios historicamente documentados. 

- Coñecer as diversas convencións interpretativas vixentes en distintos períodos da 

historia da música instrumental, especialmente as referidas á escritura rítmica ou á 

ornamentación. 

- Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos técnicos e musicais 

para a ornamentación. 

- Adquirir a capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Interpretar en público un programa con obras nas que se apliquen os contidos do curso. 

- Adquirir progresivamente o autocontrol e o dominio escénico necesarios para a 

interpretación en público. 

- Empregar, con autonomía, os coñecementos adquiridos para solucionar problemas 

técnicos e musicais. 

 
Contidos 

- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 
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- Estudo simultáneo ou alterno de dous instrumentos, un renacentista e outro barroco. 

- Práctica ocasional en conxuntos ou clases colectivas. 

- Práctica de escalas. 

- Práctica profunda dun variado rango de arpexos. 

- Prevención das tensións musculares que poidan xurdir co troco de instrumento. 

- Manter unha posición correcta na interpretación co corpo relaxado e libre para a 

interpretación. 

- Traballar sistematicamente a pulsación como técnica específica de produción de son 

coa man dereita sobre a corda simple e a dobre. 

- Exercicios para a calidade sonora na pulsación da corda simple e uso dos diferentes 

puntos de tensión da corda como diferentes calidades de proxección e recurso 

expresivo. 

- Traballar sistematicamente a técnica das campanelas. 

- Formación dos elementos que interveñen no fraseo musical: articulación, dinámica e 

agóxica. 

- Exercicios de separación e independencia dos dedos en posicións máis complexas. 

- Busca de información de aspectos relacionados coa historia e repertorio do instrumento. 

- Mellorar a destreza na interpretación do baixo continuo. 

- Analizar as estruturas formais das obras que se vaian traballar. 

- Práctica da lectura a primeira vista. 

- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos e de dificultade axeitada ao nivel 

co temperamento e os criterios históricos correctos. 
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- Ler algún prólogo ou tratado e extraer principios estéticos que poidan ser reflectidos na 

interpretación. 

- Interpretación de memoria de textos musicais e traballar sobre as técnicas que facilitan 

esta práctica. 

- Interpretar en público varias obras no total das tres audicións trimestrais, alternando os 

dous instrumentos elixidos. 

 
Avaliación 

Realizarase a través das táboas de cotexo (ver apartado 7) e tendo en conta todos os 

parámetros; técnica no instrumento, actitude na aula, traballo persoal e destreza interpretativa, 

así como a soltura, seguridade e auto-control enriba do escenario nas audicións dentro e fora 

do centro.  

1.12 Curso: 5º GP 
 

Obxectivos 
- Afianzar o estudo simultáneo de dous instrumentos, uno renacentista e outro barroco, 

empregándoos ocasionalmente en agrupacións instrumentais nas que proceda o seu 

uso. 

- Practicar exercicios de extensión da man esquerda. 

- Mellorar a rapidez, a forza e a precisión do dedo polgar da man dereita nos bordóns con 

exercicios máis complexos. 

- Saber combinar con rapidez as posicións estendidas e pechadas de acordes plaqués 

coa man dereita. 
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- Afianzar a técnica da pulsación da man dereita sobre a corda dobre e simple. 

- Consolidar a técnica das campanelas. 

- Mellorar progresivamente a capacidade de memoria musical. 

- Potenciar no alumno a motivación e a implicación coa obra e conducirlle a unha 
interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva. 

- Interpretar un repertorio de obras barrocas e renacentistas de diferentes estilos e de 
dificultade axeitada ao nivel con criterios historicamente documentados. 

- Estudar os tratados, prefacios e demais fontes da época para un mellor afondamento 
na práctica instrumental antiga. 

- Mellorar a realización, os recursos e o estilo do baixo continuo. 

- Coñecemento de estruturas e formas musicais complexas do Renacemento e o Barroco . 

- Aplicar con autonomía progresivamente maior os coñecementos técnicos e musicais 

para a ornamentación e a adición de variacións propias no estilo da obra sobre a que 

se traballe. 

- Mellorar a capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao nivel. 

- Interpretar en público un programa con obras nas que se apliquen os contidos do curso. 

- Adquirir progresivamente o autocontrol e o dominio escénico necesarios para a 

interpretación en público. 

- Empregar, con autonomía, os coñecementos adquiridos para solucionar problemas 

técnicos e musicais. 
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Contidos 
- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 

- Estudo simultáneo de dous instrumentos, uno renacentista e outro barroco. 

- Práctica ocasional en conxuntos ou clases colectivas. 

- Práctica de escalas. 

- Acadar o dominio dun amplo rango de arpexos. 

- Exercicios para mellorar a rapidez e precisión dos movementos do polgar da man 
dereita sobre os bordóns. 

- Práctica de acordes en posicións da man dereita abertas e pechadas. 

- Estudo de campanelas e boa integración das mesmas como recurso propio do intérprete. 

- Estudo fonográfico e bibliográfico do repertorio. 

- Adestramento permanente para a progresiva mellora da memorización musical 

aplicando as técnicas axeitadas. 

- Interpretación de memoria de textos musicais. 

- Progresar no referente á mecánica de encadeamento de acordes e a súa aplicación a 
unha realización coidada, interesante e estilística desde o punto de vista musical do 

baixo continuo. 

- Analizar as estruturas formais das obras que se vaian traballar. 

- Práctica da lectura a primeira vista. 

- Interpretar un repertorio de obras barrocas e renacentistas de diferentes estilos e de 

dificultade axeitada ao nivel co temperamento correcto. 
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- Practicar o hábito da lectura dos prólogos ou tratados das obras que se vaian traballar 

e saber extraer os principios estéticos que poidan ser reflectidos na interpretación. 

- Interpretar en público varias obras no total das tres audicións trimestrais, sendo ao 

menos seis delas como solista. 

 
 
 
Avaliación 

Realizarase a través das táboas de cotexo (ver apartado 7) e tendo en conta todos os 
parámetros; técnica no instrumento, actitude na aula, traballo persoal e destreza interpretativa, 

así como a soltura, seguridade e auto-control enriba do escenario nas audicións dentro e fora 

do centro.  

 

1.13 Curso: 6º GE  
 

Obxectivos 
- Simultanear o estudo dun instrumento renacentista e outro barroco, apreciando as 

similitudes e as diferenzas entre ambos en cuestións técnicas e estilísticas. 

- Consolidar a pulsación da man dereita sobre a corda simple e poder combinala con 
inmediatez coa pulsación nun instrumento con cordas dobres. 

- Combinar a técnica de figueta  na tiorba e a guitarra barroca. 

- Dominio da técnica das campanelas. 

- Boa calidade sonora inmediata no troco de instrumentos. 
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- Mellorar progresivamente a capacidade de memoria musical. 

- Potenciar no alumno a motivación e a implicación coa obra e conducirlle a unha 

interpretación ao máximo nivel de comunicación expresiva. 

- Mellorar a realización, os recursos e o estilo do baixo continuo. 

- Coñecemento das estruturas e formas musicais máis complexas do Renacemento e o 

Barroco e saber beneficiarse na práctica  instrumental da súa análise. 

- Interpretar un repertorio de obras barrocas e renacentistas de diferentes estilos e 

épocas e de dificultade axeitada ao nivel con criterios historicamente documentados. 

- Practicar axeitadamente a ornamentación e a adición de diferencias ou variacións 

propias no estilo da obra e o instrumento sobre o que se traballe. 

- Consolidar unha boa capacidade de lectura a primeira vista dun repertorio adecuado ao 

nivel. 

- Interpretar en público un programa con obras nas que se apliquen os contidos do curso. 

- Adquirir progresivamente o autocontrol e o dominio escénico necesarios para a 

interpretación en público. 

- Empregar, con autonomía, os coñecementos adquiridos para solucionar problemas 

técnicos e musicais. 

- Elaborar un programa-recital duns 40 minutos de duración no que se inclúan obras dun 

nivel acorde co fin do Grao Profesional e interpretalas con polo menos un instrumento 

de corda pulsada do Renacemento e outro do Barroco. 

- Interpretar en público dito programa-recital. 
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Contidos 
- Dominar con maior fluidez todos os contidos do curso anterior. 

- Afianzar o estudo simultáneo de dous instrumentos, uno renacentista e outro barroco 

- Práctica ocasional en conxuntos ou clases colectivas. 

- Practicar o troco inmediato de instrumentos. 

- Exercicios de pequenas escalas e fragmentos melódicos coa técnica de figueta  na 

tiorba e a guitarra barroca. 

- Estudar a técnica das campanelas ata o seu dominio. 

- Adestramento permanente para a progresiva mellora da memorización aplicando as 

técnicas axeitadas. 

- Interpretación de memoria de textos musicais. 

- No baixo continuo: desenvolver o sentido sintáctico nos diferentes acordes e 
procedementos harmónicos; coñecemento do papel funcional que desempeñan dentro 

dos elementos formais básicos (cadencias, progresións, etc...) e autonomía e 

competencia para emprender o seu estudo individualizado e a resolución dos problemas 

que se lle expoñan durante a práctica do mesmo. 

- Analizar as estruturas formais das obras que se vaian traballar. 

- Práctica da lectura a primeira vista. 

- Interpretar un repertorio de obras barrocas e renacentistas de diferentes estilos e de 

dificultade axeitada ao nivel co temperamento e os criterios históricos correctos. 

- Ler os prólogos ou tratados das obras que se vaian traballar e coñecer os principios 

estéticos que deles se extraen para interpretación. 
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- Elaborar un programa-recital duns 40 minutos de duración no que se inclúan obras dun 

nivel acorde co fin do Grao Profesional e interpretalas con polo menos un instrumento 

de corda pulsada do Renacemento e outro do Barroco. 

- Practicar parcialmente a interpretación en público do programa-recital nas tres audicións 

trimestrais de alumnos. 

- Interpretar en público o programa-recital ao cabo de curso 

 
 

 

 

 

7.  Procedementos de avaliación e seguimento da 
programación didáctica 
A autoavaliación da programación realizarase de forma continua, cotexando os 

obxectivos expostos nela cos resultados obtidos. Se é necesario variaranse as actividades, 

crearanse outras ou se suprimirán, axustando os contidos ou o repertorio así como o nivel de 

esixencia.  

A ficha do alumno e as anotacións que se tomen en cada clase sobre o progreso do alumnado 

permitirán unha observación sistemática. 

Criterios de avaliación 

A avaliación será, en esencia: 
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-  Individual, continua e sistemática. Non se terá en conta exclusivamente as audicións 

ou o resultado final, senón o traballo diario e o progreso realizado. 

- Formativa e orientadora. De xeito que o alumno estea sempre informado de onde 

atópase, que aspectos ten que reforzar e cal é o seu grao de fracaso ou éxito respecto 

dos obxectivos. 

- Obxectiva, referíndose ao cumprimento dos obxectivos establecidos para cada curso. 

- Integral, sometendo a avaliación todos os elementos do sistema educativo, en particular 

a propia labor do profesor, a súa programación e a súa maneira de desenvolvela. 

 

Táboas de cotexo 

A nota estará determinada tendo en conta o parámetros e porcentaxes contidos nas seguintes 

táboas de cotexo: 
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Mínimos esixibles 

Obter un cinco na suma dos apartados de ponderación dos criterios de avaliación, 

sempre e cando se cumpra a asistencia segundo a normativa do centro.  

Procedementos e ferramentas de avaliación 

Os pais ou titores recibirán un boletín tres veces ao longo do curso, coas notas de cada 

trimestre, coincidindo coas avaliacións establecidas no centro e precedidas das audicións dos 

alumnos de todo o departamento, onde informarase do rendemento académico do alumno, así 

como de outras cuestións que poidan destacarse no proceso formativo. 

A nota final do curso será o resultado da media  resultante das tres evaluacións, tendo 

en conta sempre o cumprimento en cada una delas dos mínimos esixibles. 

No caso excepcional da non asistencia a clase por parte dalgún estudante, levarase a 

cabo un exame de nivel do curso no mes de xuño, de carácter público, cun programa a acordar 

entre o profesor e o alumno. 

Dependendo das circunstancias persoais do alumno, o profesor pode adaptar o modelo 

curricular en certas situacións, non supoñendo isto ningún problema sempre que se cumpran 

os obxectivos mínimos do curso adaptando aqueles que sexan necesarios. 

 

Avaliación de diagnóstico ou inicial 

 Levarase a cabo una evaluación de diagnóstico naqueles casos no que o alumno 

proveña doutro centro ou ben debido a causas relacionadas cunha ausencia prolongada ás 

clases, debido a enfermidade. Esta evaluación inicial debe servir ó profesor como ferramenta 
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para sitúalo no contexto das destrezas do alumno e levar a cabo as posibles medidas de 

reforzó que sexan necesarias. 

 

Criterios de cualificación 
Se cualificará con numerais, de 1 a 10 sen decimais, sendo 10 a cualificación máis 

elevada e sendo un 5 a mínima para aprobar. A cualificación é unha consecuencia da avaliación 

e é o reflexo da valoración que realiza o profesor sobre o rendemento do alumno. Dita 

cualificación é o resultado da avaliación continúa, onde valórase o traballo diario por medio de 

apuntamentos que reflictan o progreso que acontece no día a día. 

 

Criterios para a concesión de ampliación de matrícula 

Con carácter xeral, o alumnado dispón de unha convocatoria en xuño e outra en 

setembro para poder superar os contidos mínimos da materia, de acordo cos correspondentes 

criterios de avaliación e de cualificación recollidos neste documento, que lle poderán dar 

acceso, logo dunha cualificación positiva, ao curso seguinte. 

Non obstante, o alumno poderá, dentro dun mesmo ano académico, promocionar de curso 

logo da avaliación positiva por parte do profesorado que lle imparte materia. Para promocionar 

na materia de instrumento, o alumno deberá demostrar dominio e control sobre os contidos do 

curso no que se atopa matriculado, de acordo cos criterios de avaliación e cualificación 

recollidos nesta programación.  O alumno deberá realizar o programa completo establecido 

para o curso correspondente. 
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1.13.1 Medidas de recuperación 
No caso de que o alumno non chegue ao nivel esixido no curso, se propoñerán 

exercicios e estudo de obras para intentar que logre éste durante o verán.  

Procedementos de recuperación ordinarios 

Os alumnos coa materia pendente do curso anterior deberán superar antes os 

obxectivos e contidos do curso non superado. As actividades de recuperación servirán para 

traballar ou reforzar aqueles contidos necesarios para superar a materia. 

Imposibilidade dunha aplicación axeitada da avaliación continua 

 Non será posible aplicar de forma axeitada a avaliación continua ao alumnado que 

acumule máis de 2 ausencias ou 3 impuntualidades non xustificadas nun mes, ou 4 faltas ou 

6 impuntualidades trimestrais non xustificadas. 

 Neste caso, terase en conta a seguinte ponderación: traballo de aula (60%), audicións 

(20%) e actitude e asistencia (0%). Polo tanto, a cualificación máxima que o alumno poderá 

acadar será de 8. No caso de non superar os mínimos esixibles en cada apartado, non se 

realizará a ponderación e a súa cualificación será inferior a 5. 

Probas extraordinarias de setembro 

O alumnado que obteña unha cualificación negativa (inferior a 5) na convocatoria 

ordinaria de xuño poderá presentarse á proba extraordinaria de setembro. Os contidos da 

proba de setembro refírense ao programa de estudos e obras do curso correspondente. O 

profesor indicará en xuño a cada alumno os obxectivos e contidos non acadados así como 

unha proposta de actividades de recuperación. Serán de aplicación na proba de setembro os 

criterios de avaliación establecidos para cada curso. Na cualificación final de setembro terase 
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en conta a nota de clase, as audicións realizadas, a asistencia e a actitude do alumno durante 

o curso. 

 

8. Procedementos para realizar a avaliación interna do 
departamento 
 
O departamento a través das reunións regulares dos membros realizará avaliacións de 

seguimento das agrupacións de conxunto, cámara e orquestras. 

A división das distintas formacións se fará o principio de curso tendo en conta criterios de curso, 

idade, posibilidade horaria (alumnos de mañá o tarde), madurez e destreza do instrumento e 

adecuación das formacións.  

No caso de alumnos con problemas realizar unha posible adaptación do curriculum contando 

co profesor que imparte a materia. Tamén queda aberta a posibilidade de cambio no caso de 

que algún dos integrantes teña serias dificultades, o que por imponderables as situacións 

aconsellen un cambio de grupo. 

En calquera caso o seguimento dos titores dos seus alumnos nas diversas agrupacións será 

recorrente, para avaliar a completa formación do alumno.  

As audicións nas semanas antes da avaliación deben ser acordadas, pola dificultades de uso 

do auditorio do centro nesas datas: horarios, programas, ensaios,... 
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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. 

 

9. ANEXOS 
 

1.14 Probas de acceso 1º de grao profesional 

Contidos 
As probas realizaranse cun laúde renacentista ou con calquera outro instrumento de 

corda pulsada do Renacemento ou do Barroco ou, incluso, tamén se admitirá o uso da guitarra 

clásica. O uso de calquera instrumento diferente dos nomeados nas obras orientativas 

implicará a adaptación ou a substitución das ditas obras orientativas por outras de dificultade 

similar ou superior. 

- Dominio dos parámetros de acceso ao cuarto curso de GE. 
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- Amosar boa independencia, velocidade, resistencia e flexibilidade nos dedos, e 

coordinación e simultaneidade entre eles. 

- Uso de boas dixitacións que presten especial atención á alternancia dos dedos en 

dixitacións da figueta e co índice, o medio e o anular. 

- Calidade sonora e práctica de distintos planos musicais simultáneos. 

- Desenvolvemento de arpexos complexos, incluíndo dúas cordas simultáneas. 

- Práctica de acordes con catro dedos simultáneos (índice, medio, anular en cordas 

contiguas) controlada e practicando a posibilidade de destacar unha ou outra corda. 

- Práctica sinxela de ligados ascendentes e descendentes. 

- Uso de cexillas medias e completas. 

- Capacidade de lectura de partituras facsímile. 

- Coñecemento das notas ata os nove primeiros trastes nas dúas cordas primeiras cordas. 

- Recoñecemento de algunhas formas musicais pertencentes ó Renacemento e o 

Barroco. 

- Interpretación de tres obras de dificultade igual ou superior ás obras orientativas, unha 

delas de memoria. 

Criterios de avaliación e cualificación 
Baséanse no grao de cumprimento dos obxectivos fixados para este curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, sendo 10 a máis elevada e 

estando o alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 
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- 10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama de 

recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na aplicación destes. 

Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. Resulta musical e convincente. 

- 7-8: O alumno mostra ampla comprensión e asimilación. A súa gama de recursos 

técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior orientación á hora de 

aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do repertorio, pero en xeral hai unha 

continuidade e demostra capacidade para remontar os erros sen pararse ou repetir, nin 

cortar o discurso musical. 

- 5-6: O alumno aplica os recursos aprendidos, pero apenas ten independencia de criterio, 

necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno aprende o repertorio 

pero mostra algunha insuficiencia técnica ou expresiva. A interpretación é correcta, pero 

pode haber interrupcións puntuais. Amosa pouca capacidade de control na 

interpretación en público. Mostra certa motivación. 

- 3-4: O alumno mostra unha comprensión limitada e unha capacidade elemental para 

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. Non 

domina o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz de realizar 

unha interpretación satisfactoria en público. 

- 1-2: O alumno non acada ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non domina o repertorio mínimo 

que se poida esixir no curso. 

 

Listado de obras e autores orientativos 
 
DA MILANO, Francesco: Ricercari y fantasías no. 4,7,16, 31, 45, 46, 61 
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NEGRI, Cesare:      Il Spagnoletto,  

Il Villanicco,  
Il Cesarino 

 
DOWLAND, John:   Orlando Sleepeth,  

Fortune,  
Mrs Winter’s jump,  
Mrs White’s nothing,  

  
DAZA, Joan Ambrosio: Calata ala spagnuola 
 
ATTAIGNANT, Pierre: Branles, Pavanas y Gallardas 
 
VALLET, Nicolas: Bourée (Método de laúd de Pascale Boquet) 

 
CUTTING, Francis: Toy,  

Almain nº16,  
Gallardas no. 10, 11 y 13 

 
       

BIANCHINI, Domenico:  Ricercari quinto y sexto 
Ave Santissima 

 
ROBINSON, Thomas: Bonny sweet boy 

        The Queen’s gigue 
       Robin is to the green Word gone 
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ANÓNIMO:    Wilson’s Wild (The Sampon lute book) 

         Greenleeves (Ballet lute book) 
  An Almaine (The Mynshall lute book) 

  Packington’s Pound (Collección “Music for the lute”) 

1.15 Probas de acceso a outros cursos 

Contidos 
Salvo no acceso ao primeiro curso de Grao Elemental, para o que non é necesario a 

práctica instrumental, as probas realizaranse con calquera instrumento de corda pulsada do 

Renacemento ou do Barroco, ou incluso tamén se admitirá excepcionalmente o uso da guitarra 

clásica nos accesos a o Grao Elemental e a 1º de Grao Profesional. O uso de calquera 

instrumento diferente dos nomeados nas obras orientativas implicará a adaptación ou a 

substitución das mesmas por outras obras de dificultade similar ou superior. As probas diferirán 

en contidos e duración dependendo do curso ao que queira acceder o alumno. Os parámetros 

que se valorarán veñen dados polo grao de perfección na execución e coñecemento dos 

contidos do ou dos cursos previos ao que se quere acceder. 

Criterios de avaliación e cualificación 
 Baséanse no grao de cumprimento dos obxectivos fixados para este curso. 

Establécese unha cualificación numérica sen decimais de 1 a 10, sendo 10 a máis elevada e 

estando o alumno aprobado cunha cualificación igual ou superior a 5. 

Os criterios de cualificación basearanse nas seguintes orientacións: 
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- 10-9: O alumno mostra total comprensión e asimilación. Ten unha ampla gama de 

recursos técnicos, analíticos, expresivos e unha notable autonomía na aplicación destes. 

Interpreta o repertorio con fidelidade ao texto e ao estilo. Resulta musical e convincente. 

- 7-8: O alumno mostra ampla comprensión e asimilación. A súa gama de recursos 

técnicos, analíticos e expresivos é ampla pero necesita maior orientación á hora de 

aplicalos. Pode haber fallos leves na interpretación do repertorio, pero en xeral hai unha 

continuidade e demostra capacidade para remontar os erros sen pararse ou repetir, nin 

cortar o discurso musical. 

- 5-6: O alumno aplica os recursos aprendidos, pero apenas ten independencia de criterio, 

necesitando seguir orientacións explícitas do profesor. O alumno aprende o repertorio 

pero mostra algunha insuficiencia técnica ou expresiva. A interpretación é correcta, pero 

pode haber interrupcións puntuais. Amosa pouca capacidade de control na 

interpretación en público. Mostra certa motivación. 

- 3-4: O alumno mostra unha comprensión limitada e unha capacidade elemental para 

aplicar recursos. Dificultades técnicas serias. Deficiencias expresivas serias. Non 

domina o repertorio mínimo que se pode esixir para o curso. non é capaz de realizar 

unha interpretación satisfactoria en público. 

- 1-2: O alumno non acada ningún dos obxectivos. Capacidade e comprensión moi 

limitadas. Graves deficiencias técnicas e expresivas. Non domina o repertorio mínimo 

que se poida esixir no curso. 

 

1.16 Criterios para a obtención dos premios fin de grao 
O alumno aspirante debe de obter polo menos un 9 na especialidade instrumental e 

lograr un certo grao de excelencia académica. O ser o premio de carácter voluntario, 
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debe de chegar a un acordo o alumno co profesor titor sobre a conveniencia de 

presentarse á proba. O existir un solo profesor no conservatorio especialista de cada 

materia de antiga, deberíase contar o criterio do mesmo para confeccionar o tribunal 

examinador. De cara á proba para a obtención  do premio de fin de grado será 

indispensable presentar dentro do programa, obras representativas de ambos estilos. 

Así mesmo deberá amosar destreza nun mínimo de dous instrumentos; laúde ou vihuela 

no caso do Renacemento, e guitarra barroca ou tiorba no caso do estilo Barroco. 

 

 

Listado de obras e autores orientativos 

 

Dado a escasa duración que soen ter as pezas propias desde periodo, poderase 
elaborar un programa no que se amosen a destreza técnica e interpretativa a través de pezas 

de diversos autores, tales como: 

 

Vihuela/laúde renacentista 

 

MUDARRA, Alonso:    Fantasia no 5 

Pavana de Alexandre  

Diferencias sobre el tenor de “Conde Claros”  

Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico  
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CÁNOVA DA MILANO, Francesco: Ricercari y Fantasías nos. 2, 9, 10, 12, 13, 17, 22, 28, 29, 

40, 42, 47, 62 y 67.  

 

BORRONO, Pietro Paolo: Ballo: Pavana y Saltarello “LaMilanesa”  

Saltarello “Rose e viole”  

Saltarello “Bell fiore”  

Tocata nel fin del ballo  

 

Ballo: Pavana y Saltarello “La Malcontente” 

Saltarello “Bagino” 

Saltarello “El burato” 

Tocata del fin del ballo 

 

CAPIROLA, Vicenzo:  La vilanela  

Recercar octavo  

Canto bello 

 

NARVÁEZ, Luys de: Fantasía del cuarto tono 

Mille Regrezt 

Diferencias sobre el tenor de “Conde Claros” 

Fantasías 1 y 2 
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Fantasías 9 a 14 (segundo libro) 

Cuatro diferencias sobre “Guárdame las vacas” 

Paseavase el rey moro 

 

SPINACINO, Francesco: Ricercares contidos en “Intabolatura de lauto” libros 1º y 2º 

   Bassandanza (pag.66), de “Intabolatura de lauto” libros 1º y 2º 

   Bassadanza (pag.183), de “Intabolatura de lauto” libros 1º y 2º 

 

FUENLLANA, Miguel de: Tant que vivray 

Duélete de mi señora  

Morenica dame un beso 

¿Cómo queréis madre? 

De Antequera sale el moro 

 

Guitarra barroca 

RONCALLI, Ludovico:  Unha das sonatas contidas en Caprici Armonici sopra la  

Chitarra Spagnuola 

 

SANZ, Gaspar: Pezas contidas en Instrucción de música sobre la guitarra española 
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MURZIA, Santiago de:  Pezas contidas en Resumen de acompañar la parte con la  

guitarra, Códice Saldívar, y en Pasacalles y obras por todos los 

tonos naturales y accidentales. 

 

VISÉE, Robert de:  Unha suite formada por pezas contidas en Livre de Guitarre dedié  

au Roy (París, 1682) e Livre de pieces pour la Guitarre dedié au Roy 
(Paris1686)  

 

CAMPION, Françoise: Unha suite contida en  Nouvelles découvertes sur la guitare 

 

CORBETTA, Francesco: Pezas contidas en La Guitarre Royale (París, 1670) 

 

Tiorba 

 

KAPSBERGER, Johannes Hieronymus:  Tocata arpegiada, Passacaglias, Ciacona, 

Capona, Kapsperger, Zarabanda, Canario, 

Bergamasca, Sferraina, Mattacino y Piva del 

Libro qvarto d ́intavolatvra di chitarone 

Tocatas del Libro qvarto d ́intavolatvra di 

chitarone 

PICCININI, Alessandro:  Ciaccona 
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Piezas sencillas para tiorba del libro Intavolatura di livto et di 

chitarrone - Libro primo (Bolonia, 1623) 

Tocatas para tiorba nos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del libro Intavolatura 

di livto et di chitarrone – Libro primo (Bolonia, 1623). 

 

CASTALDI, Bellerofonte: Piezas sencillas del libro Capricci a due stromenti cio e tiorba e 

tiorbino e per sonar solo varie sorti di balli fantasticarie  

DE VISÉE, Robert: Piéces de theorbe et de luth mises en partition  

VARIOS AUTORES: Manuscrito de Saizenay 

 

 

1.17 Recursos didácticos 
 

Recursos materiais: 

- O centro disporá dunha guitarra barroca, un laúde renacentista e unha tiorba para as 

clases, o estudo e, ocasionalmente, o préstamo aos alumnos.  

- Cordas e trastes de reposto e outros materiais de mantemento para estes instrumentos. 

- Partituras de libre acceso na biblioteca. 

- Atrís. 

- Metrónomo. 

- Afinador con posibilidade de selección de temperamento. 
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- Bancos ou outros sistemas de axuda á colocación do instrumento. 

- Cadeiras de diferentes tamaños ou regulables para cubrir as necesidades de todos os 

alumnos. 

- Equipo de música. 

- Espello das dimensións necesarias para que o alumno poida traballar sobre a súa 

postura corporal. 

Programas informáticos: 

- Edición de partituras e tablaturas: Frónimo, Django, Finale e Sibelius. 

Bibliografía  

Métodos para o laúde renacentista: 

- BOQUET, Pascale. Approche du luth renaissance, París, Société Française de Luth, 

1986. 

- DAMIANI, Andrea. Metodo per liuto rinascimentale / Method for Renaissance Lute, 

Bolonia, Ut Orpheus, 1998. 

- LUNDGREN, Stefan. The Lute Calendar. The Renaissance Lute made easier. München 

2005. 

- POULTON, Diana. A Tutor for the Renaissance Lute, Londres, Schott, 1991. 

Manuscritos e publicacións que conteñen música para laúde renacentista 

- ANÓNIMOS. Tablature for two lutes. Libro 1. Nigel North. 

- ATTAINGNANT, Pierre. Très brève et familière introduction… París 1529. Ed. Minkoff. 

Génova 1988. 

- BALLARD, Robert. Premier livre de tablature de luth. 1611. 
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- BESARD, Jean-Baptiste. Thesaurus harmonicus. 1603. 

- BESARD, Jean-Baptiste. Novus partus, sive concertationes musicea, duodena trium ac 

totidem binarum testudinum... Isagoge in artem testudinariam... Augsbourg, D. Frank 

1617.  

- BIANCHINI, Domenico. Intabolatura de lauto… Venecia 1546. 

- CAPIROLA, Vincenzo. Compositione di Messer Vincenzo Capirola. 

- CUTTING, Francis. Selected Works for Lute. Ed. M. Long. Londres 1968. 

- DA CREMA, Giovani Maria. Intabolatura de lauto di ricercari, canzon francese, motteti, 
madrigali, padoane é saltarelli... novamente ristampata & del medesmo autore corretta. 

Libro primo. 1546. 

- DA MILANO, Francesco. Intabolatura da Leuto (1544). –BMB, IV, 89-. 

- DA MILANO, Francesco. Intavolatura de viola o vero lauto cioe Recercate, Canzone 

Francese, Mottete... Libro primo (-secondo) de la Fortuna. Nápoles, Sultzbach 1536. 

- DA MILANO, Francesco. Intavolatura di liuto di Reccercari, Madrigali, & Canzoni 

Francese. Novamente ristampata & Corretta. Libro Terzo. Venecia, Gardano 1562. 

- DALZA, Joan Ambrosio. Intabulatura de Lauto. Teil I. Petrucci, 1508. Intabulatura de 

Lauto. Teil II. Petrucci 1508. Intabulatura de Lauto. Teil III. Petrucci 1508. Intabulatura 

de lauto. Libro quarto. Padoane diverse. Calate a la spagnola. Calate a la taliana. Tastar 

de corde conli doi recercar drietro. Frattole. Venecia 1508. 

- DOWLAND, John. The collected Lute Music of John Dowland. Lute tablature and 

keyboard notation. Londres 1995. 



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

 

 

 Páxina 63 de 68  
Modelo: MD85PRO01 Programación. 01/09/2017 

 

- MORLAYE, Guillaume. Troisiesme livre de tabulature de leut, contenant plusieurs 

Chansons, Fantasies, Motetz, Pavanes, & Gaillardes. Composées par maistre 

Guillaume Morlaye, ioueur de Leut, & autres bons Autheurs. París 1558. 

- MORLAYE, Guillaume. Oeuvres pour le luth. Manuscrits d´Uppsala. 

- NEGRI, Cesare. Le gratie d’amore. Milán, 1602/R, 2/1604 como Nuove inventioni di balli. 

Ed. y trans. de la 1ª edición en Kendall 1985. 

- PACOLONI, Giovanni. Tribus testudinibus ludenda Carmina. Louvain, Phalèse 1564. 

- PALADIN, Jean Paul. Tablature de Lutz en diverses sortes. Comme Chansons, Pavanes, 

Fantaisies, Gaillardes, et La Bataille… Lyon 1549. 

- PALADIN, Jean Paul. Premier livre de tablature de luth… Lyon 1560. 

ms. SIENA. Tablature de luth italienne. ca.1560-1570. 

- PIFARO, Marc’Antonio. Intabolatura de lauto... de ogni sorte de balli novamente 

stampati et posti in luce. Libro primo. Venecia, A. Gardano 1546. 

- RADINO, Giovanni Maria. Il primo libro de intavolatura di balli per sonar di liuto. Venecia 

1592. 

- ROTTA, Antonio. Intabolatura de lauto... di Ricercari, Motetti, Balli, Madrigali, Canzon 

francese. Venecia 1546. 

- SPINACINO, Francesco. Intabolatura de lauto libro Iº (II). 

- TERZI, Giovanni Antonio. Intavolatura di liutto… Libro primo… Venecia 1593. Il secondo 

libro de intavolatura di liuto… Venecia 1599. 

- VARIOS (F. Cutting, E. Lawrey, R. Allison, J. Johnson, T. Robinson, A. Ferrabosco). 
Tablature for two lutes. Libro 2. Nigel North. 
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- VARIOS (Anónimos, J. Johnson, T. Robinson, J. Daniel, J. Dowland, F. Pilkington). 

Tablature for two lutes. Libro 3. Robert Spencer. 

- VARIOS (Dowland, Bacheler, Collard, Holborne, Byrd, J. Johnson y R. Johnson). The 

Welde Lute Book. ca.1600. 

Manuscritos de vihuelistas españois: 

- DAZA, Esteban. Libro de música en cifras para vihuela intitulado: El Parnasso. Valladolid 

1576. 

- FUENLLANA, Miguel de. Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra. Sevilla 

1554. Ed. C. Jacobs, Oxford 1978. 

- HENESTROSA, Luis Venegas de. Libro de cifra nueva para tecla, harpa, y vihuela. 

Alcalá 1557. Ed. en MME, II, 1944, 2/1965. 

- MILÁN, Luis. Libro de música de vihuela de mano… intitulado El maestro. Valencia 1536. 

Ed. C. Jacobs, University Park, PA, 1971. 

- MILÁN, Luis. Libro intitulado El cortesano. Valencia 1561. 

- MUDARRA, Alonso. Tres libros de música en cifras para vihuela. Sevilla 1546. Ed. en 

MME, VII, 1949. 

- NARVÁEZ, Luys de. Los seys libros del delphín. Valladolid 1538. Ed. en MME, III, 1945. 

- VALDERRÁBANO, Enriquez de. Libro de música de vihuela, intitulado Silva de sirenas. 

Valladolid 1547. Ed. en MME, XXII, 1965. 

- PISADOR, Diego. Libro de música de vihuela. Salamanca 1552. 

Música a só en tablatura para tiorba: 
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- CASTALDI, Bellerofonte. Capricci a due stromenti cioè tiarba e tiorbino. Módena, 1622, 

r. Florencia, SPES, 2002. 

- KAPSPERGER, Gio. Girolamo. Intavolatura di chitarrone, Libro I, Venecia, 1604 y Libro 

IV, Roma 1640, r. Florencia, SPES, 1982. 

- KAPSPERGER, Gio. Girolamo. Intavolatura di chitarrone, Libro III, Roma 1626. 

- MELLI, Pietro Paolo, Intavolatura di liuto attiarbato e di tiorba, Libri II-V, Venecia 1614-

1620, r. Florencia, SPES, 1979. 

- PICCININI, Alessandro, Intavolatura di liuto et di chitarrane, Libro I, Bolonia 1623, r. 

Florencia, SPES, 1983. 

- PITTONI, Giovanni, Intavolatura di tiorba, Opera I e II, Bolonia 1669, r. Florencia, SPES, 

1980. 

Manuscritos que conteñen música a só en tablatura para tiorba: 

- ca.1610-20, I-MOs, Arch. Ducale, Música, b.4, fasc. B, contiene KAPSPERGER y 

PICCININI, r. Florencia, SPES 1999. 

- ca.1626, F-Pn Rés Ms. 30, Intavolatura di chitarrone al uso d'Ittalia e altre Pravincie, 

contiene de FALCONIERI, KAPSPERGER y ANÓNIMOS. 

- ca.1627-1652, I-Rvat, Ms. Barb. Lat. 4145, contiene de KAPSPERGER y ANÓNIMOS. 

- ca.1630, I-Bs, Fondo Malvezzi-Campeggi, ms. IV-86/746a, contiene de PICCININI. 

- ca.1650, I-Moe, G239, cadencias anónimas, r. Bolonia, Ut Orpheus 1995. 

- ca.1660-70, A-ET goess, música de BARTOLOTTI y ANÓNIMOS, r. Tree Editions. 

- ca.1675, US-NYplm 17524, contiene de HUREL, r. Minkoff, Génova 1996. 
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- 1691?, I-MOs, Arch. Ducale, Música, b.4, fasc. A, contiene de VIVIANI(?), r. Florencia, 

SPES 1999. 

- ca.1700, F-B 279.152, ms. Vaudry de Saizenay, contiene de ROBERT DE VISÉE, 

HOTMAN, LE MOYNE y HUREL, r. Minkoff, Génova 1980. 

Tratados de baixo continuo dos ss. XVII e XVIII: 

- AGAZZARI, Agostino. Del sonare sopra il basso con tutti Ii stromenti, Siena, 1607, facs. 

Forni, Bolonia, 1969 y A.M.I.S, Milán,1971. 

- BARTOLOMI, Angelo Michele. Table pour apprendre facilement à toucher Ie theorbe sur 

la basse continue, París, 1669. 

- Cadenze e passaggi diversi intavolati per tiorba dal manoscritto estense G 239 (s. XVII). 

Edición a cargo de Tiziano Bagnati. 

- CAMPION, Francois: Traité d'accompagnement, París 1716 y 1730, facs. Minkoff, 

Génova, 1977. 

- DALLA CASA, Filippo. Regole di musica, ms. Bolonia, 1759, facs. SPES, Florencia, 

1984. 

- DANDRIEU, Jean-François. Principes de l’accompagnemet du clavecin exposez dans 

des tables, París, Bayard/Vernade/Castagneri/Corrette, ca.1719. 

- DELAIR, Denis. Traité d'accompagnement pour Ie théorbe et Ie clavecin, París, 1690, 

facs. Minkoff, Génova, 1972. 

- FLEURY, Nicolas. Méthode pour apprendre facilement a toucher Ie théorbe sur la basse 

continue, París, 1660, facs. Minkoff, Génova, 1972. 

- GRENERIN, Henry. Livre de theorbe, París, 1668, facs. Minkoff, Génova, 1984. 
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Estudos modernos de baixo continuo: 

- CHRISTENSEN, J. B. Fondamenti di prassi del basso continuo nel secolo XVIII, trad. 

de M. L. Baldassari, Bolonia, Ut Orpheus, 2003. 

- NORTH, Nigel. Continuo Playing on the lute, archlute and theorbo, Londres, 1987. 

- BOQUET, Pascale y REBOURS, Gérard. 50 Renaissance & Baroque Standards. Anne 

Fuzeau Productions. 

Estudos organológicos: 

- SPENCER, Robert. Chitarrone, Theorbo and Archlute, en la revista Early Music, IV, 1976. 

- TORELLI, Francesca. Studio introduttivo a: G. Kapsberger, A. Piccinini, G. Viviani, 

Intavolature di chitarrone, r. Florencia, SPES, 1999. 

- TORELLI, Francesca. Studio introduttivo a: B. Castaldi, Capricci a due stromenti, tiorba 

e tiorbino, r. Florencia, 2002. 

- TORELLI, Francesca. Benedetto Ferrari en ‘Reggio Storia’, X, nº 2, 1987 y Benedetto 

delIa tiorba en ‘Bollettino delIa Societa Italiana del Liuto’, nº 2, 1991. 

- TORELLI, Francesca. Una prima documentazione sui Melli, musicisti di Reggio Emilia, 

en ‘Il Flauto Dolce’, X-XI, 1984. 

- TORELLI, Francesca. Pietro Paolo Melli, musician of Reggio Emilia, JLSA, XVII-XVIII, 

1984-5. 

Páxinas web: 

Algúns das ligazóns máis interesantes para adquirir material para ICPRB, como poden ser 

cordas, partituras, discos ou artigos, son: 

- Aquila Corde Armoniche: http://www.aquilacorde.com/ 
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- Acadia Early Music Resources: http://www.acadiau.ca/~gcallon/www/site-map.htm 

- Ars Antiqva: http://www.ars-antiqva.com/ 

- Casa Luthier: http://www.casaluthier.com/ 

- Diverdi: http://www.diverdi.com/ 

- Goldberg: http://www.goldbergweb.com/ 

- Musée pictural de la guitare: http://museedelaguitare.free.fr/ 

- Pyramid Strings: http://www.pyramidstrings.com/ 

- Sociedad española de la vihuela: http://www.sociedaddelavihuela.com/ 

- Youtube: http://www.youtube.com/ 

- Werner Icking Music Archive: http://icking-music-archive.org/ 

Algúns destas ligazóns serven como portais para o acceso a outras e máis específicas fontes 

de información ou recursos. O profesor completará sempre esta información cando crea 

necesario. 

 

 

 

 


