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1. Introdución

Esta programación e complementaria á programación do departamento de Percusión 
polo que tódolos puntos ata o punto 6 “Secuenciación do Curso” serán exactamente igual 
que os da programación da materia de percusión.

2. Metodoloxía

Ver a programación da especialidade. 

3. Atención á diversidade

Ver a programación da especialidade. 

4. Temas transversais

Ver a programación da especialidade. 

5. Actividades culturais e de promoción das ensinanzas

Ver a programación da especialidade. 
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6. Secuenciación do curso

6.1 Sexto Curso de Grao Profesional

O itinerario de interpretación pretende dotar ó alumnado dunha base teórico- práctica

en que se abordan os aspectos que, en relación coa innegable carga en destrezas tecnico-

físicas que integran os estudos profesionais de musica, inciden nas posibilidades de

realización musical que se deron nos repertorios ó longo do seculo XX. 

Xa que logo, o conecemento da tradición interpretativa resulta vital para o musico que

encamine a sua traxectoria futura como interprete, e este conecemento pasa necesariamente

polo acceso, a análise, a comprensión e a asimilación das fontes disponibles, tanto as

escritas como as sonoras, aínda que son estas ultimas as que permiten percibir a verdadeira

esencia sonora da tradición musical. 

Por outro lado, as cuestións relacionadas coa posta en escena resultan igualmente do

máximo interese por incidiren nun aspecto básico para ter en conta por un interprete. 

Ante todas estas consideracións previas, e evidente que a disciplina se orienta de

modo específico a dotar das ferramentas necesarias para o futuro interprete, de modo que

presente o máis amplo abano de posibilidades que o catálogo de agrupacións musicais

actuais ofrece e, paralelamente, o oriente cara ás saídas profesionais relacionadas. 
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6.2 Obxectivos

1. Conecer as tecnicas básicas de estudo (organización, memoria, concentración, 

relaxación, etc.) e favorecer a sua automatización para aproveitar mellor o tempo 

dedicado ao estudo diario. 

2. Conecer as prácticas interpretativas por medio das fontes sonoras e escritas 

axeitadas, para abordar a interpretación do repertorio consonte os estilos 

interpretativos da musica occidental. 

3. Adquirir o hábito de escoitar musica ampliando a sua cultura musical, para alcanzar 

unha base sólida que lle permita ao alumnado diversificar as suas preferencias 

musicais. 

4. Valorar a interpretación a traves da propia execución con vistas a extraer conclusións 

obxectivas que melloren a sua calidade. 

5. Realizar un traballo relacionado co repertorio e a evolución organolóxica do 

instrumento ou calquera dos puntos pertencentes aos contidos. 
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6.3 Contidos

I. INTERPRETACIÓN: 

• Definición e conceptos básicos. 

• Estetica e filosofía do interprete. 

• Propiedades esteticas e influencias. 

• Actitude crítica ante as interpretacións propias e alleas. Conecemento das normas de 
actuación convencionais nos acontecementos musicais, como interpretes e como 
oíntes. 

II. ESCOLAS INTERPRETATIVAS: 

• Definición 

• Evolución das diferentes escolas e sistemas pedagóxicos. 

• Diferentes escolas, características e figuras representativas. 

• Estudio comparativo da interpretación nas diferentes escolas. 

III. CONECEMENTO CORPORAL: 

• Definición e breves apuntes xerais. 

• Aplicación á musica. 

• Anatomía do interprete. 

• Concentración e respiración. 

• Hábitos posturais. 

IV. MEDO ESCENICO: 

• Definición e nocións básicas. 

• Tecnicas de relaxación. 

• Conxecturas persoais do alumno. 
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V. METODOS DE TRABALLO E RUTINAS DE ESTUDO:

• Organización do traballo diario. 

• Exercitación progresiva da memoria. 

• Realización de traballos relacionados co repertorio e a evolución organolóxica do 

instrumento ou calquera dos puntos pertencentes aos contidos. (Información contida 
no Anexo ao traballo da materia). 

VI. AUDICIONS COMPARATIVAS DE DIFERENTES INTERPRETES, ESCOLAS E 
ESTILOS MUSICAIS:

• Audición activa do repertorio. 

• Conecementos das fontes audiovisuais e escritas dos interpretes mais relevantes. 

• Audicións comparadas. 
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6.4 Avaliación

MOMENTOS DA AVALIACION 

• Avaliación de diagnóstico ou inicial: efectuarase unha avaliación inicial ó alumno/a ó

comezo do curso có obxectivo de comprobar o desenvolvemento e os conecemen- tos

acadados ata o momento. 

• Avaliación continua ou de progreso: efectuarase durante o curso en coordinación 

cos demais profesores do alumno/a, a traves da observación constante da sua evo- 

lución e os exames e audicións correspondentes a cada trimestre. 

• Avaliacións de aproveitamento e certificación de nivel: efectuaranse cada trimestre 

tendo en conta o proceso de avaliación continua, realizando tamen unha avaliación 

final observando o grao de evolución desenvolto polo alumno dende a avaliación ini- 

cial. 

• Actividades de auto avaliación do alumnado: mediante o proceso de preparación e 

realización de audicións cada trimestre, o alumnado poderá comprobar a eficacia do 

traballo realizado. 
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6.4.1 Criterios de Avaliación

• Realizar comentarios críticos ante interpretacións dunha mesma obra por parte de 
agrupacións diferentes. Este criterio avalía o proceso de evolución crítica do alumnado
co obxecto de reflexionar sobre as características interpretativas dunha execución mu-
sical. 

• Comentar os aspectos interpretativos dunha partitura ante as suas diversas audicións. 
Con este criterio pretendese medir a capacidade do alumnado para comprender as 
aproximacións que se deron e se dan ante a partitura, ben como medio ou ben como 
fin. 

• Amosar unha actitude positiva e de participación ante os traballos e as audicións pro- 
postas. O traballo ou traballos terán que cumprir os requisitos especificados no Anexo 
que cumprimenta esta programación. Mediante este criterio pretendese avaliar o grao 
de participación do alumnado, así como o seu interese na clase. 

• Xulgar as interpretacións propias e alleas. Mediante este criterio buscase avaliar a ca- 
pacidade crítica do alumnado ante as propias interpretacións, así como ante as 
doutros interpretes. 

• Comentar análises interpretativas realizadas mediante as tecnoloxías máis recentes 
neste campo. O alumnado introducese na análise interpretativa de xeito visual, por 
me- dio das tecnoloxía adecuadas, e pode percibir unha interpretación dada en 
comparación co texto para aplicar ao seu propio progreso como musico. 

6.4.2 Mínimos Esixibles

Se require a asistencia regular do alumno/a ás clases e ás actividades programadas xa que e
imprescindible para poder observar a constante evolución dos mesmos, así como para 
atender as suas posibles necesidades específicas ó longo de todo o curso.

• Traballo semanal de busqueda de información.

• Tres probas escritas de aula con audicións e teoría (unha por trimestre).
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6.4.3 Procedementos e Ferramentas de Avaliación 

A valoración do progreso na aprendizaxe dos alumnos e alumnas efectuarase en sesións de 
avaliación ó remate de cada trimestre. Para emitir as cualificacións correspondentes, o 
profesor empregará as seguintes ferramentas de avaliación: 

• Observación sistemática e continua do rendemento do/a alumno/a na clase. 

• Traballos semanais. 

• Probas de aula trimestrais.

6.4.4 Criterios de Cualificación

As cualificacións resultarán da aplicación das seguintes porcentaxes a cada unha das 
ferramentas de avaliación: 

• Traballo semanal do alumno. 60%

•  Exames ou cuestionarios. 30%

• Asistencia e Actitude 10%

Do mesmo xeito, o alumnado que non obtivese avaliación positiva na materia poderá 
presentarse á proba extraordinaria de setembro (anexo II). 
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6.4.5 Criterios para a concesión de ampliación de matrícula

O/A alumno/a promocionará na materia en tanto cumpra co contidos mínimos esixibles, de 
acordo cos criterios de avaliación do obxectivos e contidos. 

A nota final do curso corresponderá a aplicación da ponderación das ferramentas de 
avaliación (apartado criterios de cualificación).

6.5 Medidas de Recuperación

Segundo as situacións, circunstancias e as diferentes evolucións do alumno, durante o curso
proporanse diferentes medidas de recuperación e alternativas para a superación do mesmo.

Procedementos de recuperación ordinarios

Nesta materia se realiza unha avaliación continua do alumnado a traves dos criterios de 
avaliación expostos con anterioridade. As faltas de asistencia a clase non xustificadas polo 
docente (e decisión do mestre decidir que faltas son de pertinente xustificación) 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 da falta de conecemento da maioría ou totalidade dos contidos do curso. 
Ademais isto redundará para o docente nunha Imposibilidade da aplicación axeitada da 
avaliación continua debido á falta de rexistros.

O alumnado que por estas faltas (4 durante o trimestre ou 9 durante o curso) terá dereito a 
un exame alternativo ó final de curso, no mes de xuno, onde será examinado da parte ou 
partes non superadas por mor destas faltas de asistencia. Chegados a esta situación 
poderemos ter dous casos diferenciados:

Primeiro caso: para os alumnos que asistiron e desenvolveron ao longo do curso parte do 
traballo do mesmo, valorarase ese traballo, así como a asistencia a clase e o interese 
amosado, e representará o 20% da nota. Por outra banda a asistencia e superación das 
audicións do curso terá un valor máximo dun 30%. O 50% restante da cualificación 
corresponderá coa realización dunha proba cun protocolo igual que a proba extraordinaria de
setembro.

Segundo caso: para os alumnos que non asistiron durante o curso, ou que a sua asistencia e
traballo non sexan significativos, terase en conta unica e exclusivamente, a realización dunha
proba no mes de xuno cos mesmos mecanismos que a proba extraordinaria de setembro, e o
seu valor máximo será dun 80% do valor total da nota.
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Probas extraordinarias de setembro

A proba constará dun unico exercicio: 

Traballo escrito. Presentación dun traballo escrito (en formato electrónico), cunha ex- 
tensión non inferior a 50 follas, sobre a totalidade dos contidos da programación non supera- 
dos. As características do traballo e da sua exposición atópanse no ANEXO (punto 9.2) da 
presente programación. Para calquera outra dubida, consultar có mestre da materia. 

FERRAMENTAS DE AVALIACION 

Para emitir as cualificacións correspondentes, o profesor empregará as seguintes 
ferramentas de avaliación: 

• Traballo 

• Exposición do traballo 

CRITERIOS DE CUALIFICACION 

A cualificación final resultará da aplicación das seguintes porcentaxes a cada unha das 
ferramentas de avaliación: 

• Traballo....... 50% 

• Exposición.... 50% 
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6.6 Recursos Didácticos

O alumno/a recibe unha clase de percusión semanal individual de 60 minutos. Estes 60 
minutos están organizados de forma similar en cada unha das clases para o ensino de cada 
unha das materias curriculares (caixa, marimba, batería, timbais e set-up), ademais dalguns 
exercicios de quentamento e estirada. 

Para o desenvolvemento efectivo das clases non e necesario máis que o uso da propia aula 
de percusión, a cal debe ser dunhas dimensións mínimas para poder utilizar todos e cada un 
dos instrumentos de percusión. No caso das actividades extra-academicas, pode cumprir o 
uso doutros espazos do centro, como a biblioteca, as aulas de audiovisuais ou de 
informática, o auditorio do centro, etc... Polo que será necesario coordinar os horarios de 
utilización dos mesmos, co fin de que as actividades programadas poidan desenvolverse sen 
contratempos. 

Os materiais necesarios para desenvolver esta programación didáctica son: 

• Instrumentos da aula de percusión (marimba, caixa, batería, dous timbais e diversos 
instrumentos para set-up). 

• Partituras e metodos (especificados na secuenciación do currículo). 

• Reproductor de audio e/ou vídeo para ver/oír as propias gravacións, e incluso ver 

outras doutros companeiros/as ou grandes interpretes. Gravadora de audio ou cámara
de vídeo para as posibles gravacións particulares, co posterior análise e debate na 
clase. 

• Recursos auxiliares da aula: lousa, metrónomo, bandexas, chaves para regular a 
tensión das membranas. 

• Atrís, tallos e unha mesa. 

• Bibliografía e discoteca básica específica de percusión. 
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7. Procedementos de avaliación e seguimento da 
programación didáctica

Ver a programación da especialidade.

8. Procedementos para realizar a avaliación interna do 
departamento

Ver a programación da especialidade.

9. ANEXOS

9.1 Bibliografía:

• -  Burton, Anthony (Editor). A performer ́s guide to music of the Barroque Period. The 

Associated Board of the Royal Schools of Music. 2002. 

• -  Burton, Anthony (Editor). A performer ́s guide to music of the classical Period. The 
Associated Board of the Royal Schools of Music. 2002. 

• -  Burton, Anthony (Editor). A performer ́s guide to music of the Romantic Period. The 
Associated Board of the Royal Schools of Music. 2002. 

• -  Comellas, Jose Luis. Historia sencilla de la musica. Rialp Ediciones. 2008. 

• -  Dalia, Guillermo. Como superar la ansiedad escenica en musicos. Mundimusica 

Ediciones. 2004. 

• -  Dalia, Guillermo. Como ser feliz si eres musico o tienes uno cerca. Mundimusica 
Ediciones. 2008. 

• -  Dalia/Pozo. El musico (Una introducción a la Psicología de la interpretación musical).
Mundimusica Ediciones. 

Páxina 14 de 18

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

• -  Fubini, Enrico. La estetica musical desde la antiguedad hasta el siglo XX. Ed.Cast. 
Alianza Editorial, S. A. Madrid, 2002. 

• -  Lord, Maria y Snelson, John. Historia de la musica desde la antiguedad a nuestros 
días. Editorial h.f.ullman. 2008. 

• -  Levitin, Daniel J. Tu cerebro y la musica. El estudio científico de una obsesión 
humana. RBA Divulgación. 2008. 

• -  MacClintock, Carol. (Editora). Readings in the historiy of music in performance. 
Indiana University Press. 1982. 

• -  Muffat, Georg. On performance Practique. Indiana University Press. 2001. 

• -  Rink, John (Editor). La interpretación musical. Alianza Editorial. Ed. Cast. Alianza 
Editorial, S. A. Madrid, 2006. 

9.2 Traballo de Interpretación

Para a materia de interpretación será necesario presentar un traballo escrito, cunha 
extensión aproximada de vinte páxinas escritas por unha soa cara. O traballo será de 
temática libre, pero acordada có mestre da materia. Versará sobre algun contido incluído na 
programación. 

Normas de presentación 

• Extensión: en torno a 25 páxinas por unha soa cara. Deberá incluír unha portada e un 
índice que quedarán excluídos do numero de páxinas. Na portada deberá figurar o 
título do traballo así coma o nome completo do alumno, o título da materia, o ano 
academico e a especialidade instrumental. 

• Tipo de letra: Arial ou calibri. 

• Tamano de letra: 12. No caso de títulos ou seccións pódese empregar outro tamano 

pero nunca superior a 18. Tamen está permitido empregar en calquera momento cursi-
vas, negrita ou sublinado. Exclusivamente na páxina do título pode empregarse outro 
tamano de letra e outro tipo do estipulado para o texto normal. 

• Formato: o texto debe estar xustificado por ambos marxes. No caso dos títulos está 
permitido a alinación central ou á esquerda. Os marxes serán de 2, 5 en dereita e es- 
querda e 3 arriba e abaixo. O espazado será dobre. 

• Data límite: a data límite para entregar os traballos por escrito será comunicada coa 
suficiente antelación. 
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O traballo deberá estar encadernado. Pode facerse en formato de espiral, canutillo ou 
chanell. 

O final do traballo deberá aparecer unha reflexión crítica sobre o mesmo que versará sobre o 
que nos aportou a redacción do mesmo, dificultades que atopamos, e todo aquilo que 
libremente queiramos incluír. Este apartado non contabilizará para as vinte páxinas. 

Valorarase positivamente a inclusión de cadros, gráficas, etc. que contribuan a exemplificar, 
clarificar ou ampliar o texto. Non deben ser simplemente elementos superfluos ou repetitivos. 

Valorarase positivamente a claridade de ideas e a corrección na redacción do texto. O 
emprego de bibliografía e a alusión á mesma no texto será un elemento que será altamente 
valorado. Deberá ponerse o título do libro, revista, etc. en letra pequena ó final de cada 
páxina onde apareza unha cita. Cando citemos literalmente, debemos facelo en letra cursiva.

Presentación en PowerPoint.

A presentación terá unha duración aproximada de 30 minutos dos cales 20 ou 25 serán 
empregados para a exposición e 5 ou 10 para abrir un turno no que se poderán formular 
preguntas por parte de calquera dos profesores asistentes á presentación. Obrigatoriamente 
a proxección en PowerPoint (ou formatos similares) deberá ser entregada en formato CD 
xunto coa parte escrita. 

Para calquera outra dubida, consultar có mestre da materia. 
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9.3 Traballo de Interpretación de Setembro

Para a materia de interpretación será necesario presentar un traballo escrito, cunha 
extensión aproximada de vinte páxinas escritas por unha soa cara. O traballo será de 
temática libre, pero acordada có mestre da materia. Versará sobre algun contido incluído na 
programación. 

Normas de presentación 

• Extensión: en torno a 25 páxinas por unha soa cara. Deberá incluír unha portada e un 
índice que quedarán excluídos do numero de páxinas. Na portada deberá figurar o 
título do traballo así coma o nome completo do alumno, o título da materia, o ano 
academico e a especialidade instrumental. 

• Tipo de letra: Arial ou calibri. 

• Tamano de letra: 12. No caso de títulos ou seccións pódese empregar outro tamano 

pero nunca superior a 18. Tamen está permitido empregar en calquera momento cursi-
vas, negrita ou sublinado. Exclusivamente na páxina do título pode empregarse outro 
tamano de letra e outro tipo do estipulado para o texto normal. 

• Formato: o texto debe estar xustificado por ambos marxes. No caso dos títulos está 
permitido a alinación central ou á esquerda. Os marxes serán de 2, 5 en dereita e es- 
querda e 3 arriba e abaixo. O espazado será dobre. 

• Data límite: a data límite para entregar os traballos por escrito será comunicada coa 
suficiente antelación. 

O traballo deberá estar encadernado. Pode facerse en formato de espiral, canutillo ou 
chanell. 

O final do traballo deberá aparecer unha reflexión crítica sobre o mesmo que versará sobre o 
que nos aportou a redacción do mesmo, dificultades que atopamos, e todo aquilo que 
libremente queiramos incluír. Este apartado non contabilizará para as vinte páxinas. 

Valorarase positivamente a inclusión de cadros, gráficas, etc. que contribuan a exemplificar, 
clarificar ou ampliar o texto. Non deben ser simplemente elementos superfluos ou repetitivos. 

Valorarase positivamente a claridade de ideas e a corrección na redacción do texto. O 
emprego de bibliografía e a alusión á mesma no texto será un elemento que será altamente 
valorado. Deberá ponerse o título do libro, revista, etc. en letra pequena ó final de cada 
páxina onde apareza unha cita. Cando citemos literalmente, debemos facelo en letra cursiva.
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CMUS Profesional Manuel Quiroga
Avenida JUAN CARLOS I 4 Pontevedra
CP 36004 Pontevedra
Tfno. 886151545, Fax 886151552
cmus.pontevedra@edu.xunta.es

Presentación en PowerPoint.

A presentación terá unha duración aproximada de 30 minutos dos cales 20 ou 25 serán 
empregados para a exposición e 5 ou 10 para abrir un turno no que se poderán formular 
preguntas por parte de calquera dos profesores asistentes á presentación. Obrigatoriamente 
a proxección en PowerPoint (ou formatos similares) deberá ser entregada en formato CD 
xunto coa parte escrita. 

Para calquera outra dubida, consultar có mestre da materia
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